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Fig. 1. Typer för den svarta, hvita och gula menniskostammen.

INLEDNING.

Meiiniskoslägtets kulturhistoriska utveckling.

Jorden som hemvist för lefvande varelser. — Menniskans härkomst. — Menniskoslägtets

ålder och hemort. — Baserna. — De menskliga drifterna anledning till de första uppfinnin-

garna. — Födoämnena. — Eldens användande. — Bostäder (palbygnader). — Klädedrägt. — Pryd-

nader. — Yapen och redskap. — Sten-, brons- och jernåldrarna. — Familjen. — Stammen. — Språ-

ket. — Handeln. — Penningarna. — Mått- och talsystemen. — Traditionen. — Historien. — Ee-

ligionen. — Sydamerikas och Australiens urinvånare. — Jagar- och fiskarfolken. — Herdefolken.

— Urfolken vid Kaukasus, Kaspiska hafvet och Him al aj a. — Folkströmmar och kulturstater.

— Sibirien. — Kina. — Egypten. — Mejico. — Peru. — Den aktiva rasens historiska kulturfolk.

— Fenicer. — Greker. — Macedoner. — Eomare. — Germaner. — Kristendomen. — Vetenskaper,

konster och slöjd. — Boktryckarkonsten. — De geografiska upptäckterna. — Kolonisationen. —
Naturvetenskapens framsteg. — Samfärdseln mellan nationerna och hennes hjelpmedel. —
Vetandets allmänna spridning, associationen, utställningarna och mötena.

studiet af ett folks eller en tids kultur får ett högre intresse genom bekant-

skapen med den allmänna utvecklingen. Det blir oss nämligen derigenom

möjligt att upptäcka de rötter, hvarutur lefnads- och åskådningssättens egen-

domligheter uppvuxit, dessa rötter, som, om också endast märkbara för snillets

skarpa blick, i många fall allt jemt gifva odlingen dess näring och hålla henne

vid lif. Och detta intresse blir ej obetydligt stegradt, om man tillika kan

tydligt skönja de vägar, framåtskridandet följt, och genom en sorgfällig jem-

förelse hos sig befästa den öfvertygelsen, att menskligheten, trots skenbara

hinder, oupphörligt går framåt.

Uppfinningarnas bok. I (v. 3). 1
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En evig lagbundenhet ligger till grund för alla vår jords och hennes

organismers förändringar. Ingenting sker språngvis och oförmedladt. Det när-

varande har först genom det förflutna blifvit hvad det är, och allt, till och

med det misslyckade, det motarbetande, har haft sitt bildande inflytande.

Liksom sjelfva stormvinden bidrager till en god skörd, lika så befrämjas äfven

mensklighetens framsteg på utvecklingens bana af händelser, som för den yt-

liga blicken lätt få utseende af en återgång. Ingenting sker förgäfves, men

derför är också hvart enda tillstånd endast en öfvergång, ett skede, en fas,

som för det närvarande visserligen är frukten af det förflutna, men för fram-

tiden endast den pall, hvarpå det kommande kan sätta sina fötter.

Vilja vi derför förbereda oss till en riktig uppfattning af vår egen tid,

måste vi gå tillbaka djupt in i det förflutna och närmare betrakta de be-

gynnelser, hvarifrån lifvet uppsvingat sig till det nittonde århundradets höjd.

Vid en sådan återblick blir ingenting betydelselöst. Hela naturen, universum,

består af och genom otaliga enskildheter, af hvilka ingen enda kan ryckas ur

sitt samband med de öfriga utan att störa harmonin i det hela, i kosmos.

Betraktade i sitt rätta ljus, visa sig till och med de skenbart mest oförenliga

företeelser, höra tillsammans och tilldragelser, som äro skilda af långa tidsaf-

stånd, ömsesidigt bero af hvarandra.

Menskligheten bildar ett stort slägte, som med sin bostad, jorden, står i

den innerligaste förening. Alla vår planets förändringar, de må bestå i stor-

artade revolutioner eller i små, men oupphörliga och derför först efter långa

tidrymder märkbara förändringar, de må röra sig som höga vågor eller vara

ett långsamt stigande och fallande, nå äfven den lefvande verldens strand.

Liksom växten beror af den jordmån, hvari han är rotad, de organismer, som

utveckla sig i det salta vattnet, äro andra än de, som utveckla sig i det färska,

på samma sätt har äfven hela det organiska lifvet endast blifvit hvad det är

genom det egendomliga samverkandet af krafter: ljus och värme, elektricitet

och hvad de olika företeelseformerna allt heta, af krafter, hvilkas ursprung vi

visserligen ej förmå utforska, men hvilkas förvandling och verkan vi oupp-

hörligt varseblifva. Allt efter som de ena eller andra af dem sammanträffa,

blir resultatet visserligen olika, men dock alltid ett lagbundet.

»Herren har allt visligt ordnat efter mått och vigt», och om än våra

sinnen äro för slöa och våra erfarenheter för ringa, att vi kunna sjelfva räkna

ut talet, kunna vi dock vara vissa på att det är riktigt. Denna ordning ute-

sluter allt godtycke; hvar enda företeelse har sin orsak, och hvar enda verkan

är i sin tur orsak till nya följder. Verlden har sålunda genom en oafbruten

följd af verkningar blifvit hvad hon är. Och hvem skulle väl vilja påstå, att

kedjan är afslutad? Utvecklingen går oemotståndligt sin väg framåt, och lik-

som hvart enda skede endast är öfvergången till ett nytt, är äfven menniskan

en af verldslifvets yttringsformer, som ej alltid haft sin nu varande gestalt och

lika litet skall allt framgent behålla den.

Som bekant, ha vi att tänka oss jorden som en kropp, hvilken från ett

glödande smält tillstånd endast genom långsam afkylning öfvergått till sin
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nu varande halfstelnade form. Det fans en tid i vår planets utveckling, då

han endast var en smält glödande droppe, omgifven af ett tätt ång- och dunst-

hölje. Bevisen derför finna vi ännu i dag i jordytans beskaffenhet och det

allt mer tilltagande värme, vi kunna iakttaga, när vi stiga ned i djupa grufvor.

Vi kunna beräkna, huru långt vi måste drifva ned schaktet för att nå de grän-

ser, der hettan ännu är tillräckligt stark att hålla stenmassan i smält tillstånd.

Från detta djup få vulkanernas kratrar sin flytande lava. På den tid, då

hela jorden ännu befann sig i smält tillstånd, var hon naturligtvis oduglig till

boningsplats för lefvande varelser. Först sedan den nya verldskroppen börjat

svalna, sedan det glödande klotet omgifvit sig med en fast skorpa, sedan

vattnets förstörande och uppbyggande krafter kunde komma i verksamhet, er-

höll ytan de egenskaper, som erfordrades, för att hon skulle kunna öfverdraga

sig med ett lefvande och lifvande växttäcke. Huru lång tid dertill åtgått,

derom har visserligen intet skrifvet historieverk någonting att förtälja; men
få vi betrakta kunskapen om de lagar, efter hvilka den långsamma afsval-

ningen måste försiggå, som ett lod, hvilket vi sänka ned i det förgångnas

djup för att utforska dess ålder, då synas tusende år som en dag.

Växten är mellanlänken mellan djuret och mineralet; han bereder af

stenens beståndsdelar de ämnen, som äro nödvändiga för djurorganismens bi-

behållande. Växtriket måste således öfverdraga jorden med sina alster, innan

hon kunde bli hemvist

för en djurverld. Men des-

sa första växtformer voro

ej de, hvilkas sköna färg

och gestalt nu fröjda vårt

öga och af hvilkas frukter

menniskorna njuta. Det

heta Afrika frambringar

andra växter än det isiga

Grönland; huru mycket

större måste ej då olik-

heten varit mellan de nu

lefvande växterna och dem,

som funnos på en tid, då

hela jorden hade en vida

högre temperatur, atmo-

sferen följaktligen en vida större halt af vattenånga och sannolikt äfven af

kolsyra än nu och solljuset endast sparsamt kunde bryta sig väg genom det

täta dunsthöljet!

De aflagringar, som under stora öfversvämningar afsattes ur vattnet och

på ytan af de förut torra fastländerna bildade mäktiga bergformationer,

ha dels i trogna aftryck, dels i försteningar bevarat växtformer från alla

perioder. Hvart enda sådant sedimentärt stenlager är för paleontologen, jordens

historieforskare, ett Pompeji. Vid en jemförelse mellan dessa förstenade tra-

Fig. 2. Plesiosaurus dolichodeirus.
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Fig. 3. Skelett af jättetrögdjuret (mylodon
rob us tum) från Patagonien i 36 gånger för-

minskad skala.

ditioner finna vi, att i de äldsta sedimentlagren formerna ännu voro högst

outvecklade, men att de allt intill vår tid genomgått en långsamt uppsti-

gande skala af allt större fullkomning. Efter en viss tid uppträda djurformer,

som i följd af den alldeles egendomliga beskaffenheten af den omgifning,

hvari de lefde, äfven utvecklade stora egendomligheter i bygnad och inre

inrättning. Med jordklotets fortgående

förändring, med det tilltagande tempe-

raturfallet, med atmosferens klarnande

och vattnets renande gick äfven en för-

vandling af deras organismer hand i

hand. Huru olik de nu varande djur-

formerna är ej den vidunderliga ple-

siosaurus (fig. 2), huru oändamåls-

enlig och lik ett klumpigt utkast före-

faller oss ej kroppsbygnaden hos jätte-

trögdjuret (fig. 3) och megateriet (fig.

4), och likväl ha båda motsvarat de

då varande förhållandena! Först ma-
stodonten (fig. 5), hvars qvarlefvor vi

ej så sällan lyckas hopleta ur diluvial-

lagren, visar en tydlig . förvandtskap

med våra tjockhudingar, som i elefanten ännu ega den sista förbindelselänken

med ett eljest utgånget djurrike. Deremot likna våra vattendjur mera de

forna hafvens invånare, emedan lifsvilkoren ej för dem förändrat sig i samma
grad som det torra landet med sitt växttäcke för de fyrfotade djuren. De
talrika arterna uppstodo derigenom, att individerna måste foga sig efter de

lifsvilkor, som stodo dem till buds, ej efter dem de sökte, hvarigenom vissa

egendomligheter utbildades och dessa slutligen under inflytelsen af samma
förhållanden gingo i arf och blefvo beständiga. Representanter för de olika

perioderna bevarade oss äfven berglagrens stenblad, i hvilka våldsamma eller

långsamt fortgående naturhändelser inlade dem som varaktiga märken.

Det kan bevisas, att jorden sedan mer än två tusen år befinner sig i ett

tillstånd af hvila. Den värmeförlust, hon måste lida för att kunna omkläda

sig med ett fast skal, har visserligen ej upphört, men ersattes af det värme,

solstrålarna medföra. Huru länge denna lugnets period skall fortfara, är

omöjligt att beräkna. Men det behöfs blott, att jorden utstrålar mera värme

i verldsrymden eller att solen ej längre förmår värma med samma kraft som

nu, för att vår planet skall inträda i en ny fas, som för honom ett steg när-

mare hans slutliga förfrysningsdöd. Då skola den organiska verldens lifsvilkor

blifva helt andra, och andra djur- och växtformer måste utbilda sig ur de

förra för att kunna lefva i de ändrade förhållandena.

Så är också menniskan ingenting annat än en djurform, som är utmär-

kande för jordlifvets nu varande tillstånd. Till sin kroppsliga varelse tillhör

hon lika afgjordt djuren som borsdorfäplet äplena. Hon betecknar en period
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i vår planets utveckling, men ingalunda dess slut och dess mål. Endast den

inskränkta uppfattningen kan våga säga: menniskan är skapelsens ändamål.

På samma sätt som hon kommit, småningom och öfvergångsvis, skall hon

äfven försvinna och lemna rum åt andra utvecklingsformer.

Menniskans härkomst. Bland de frågor, som i den nyare tiden lifligast

syseisatt forskningen och under försöken att besvara dem djupast upprört

sinnena, har den om menniskans härkomst blifvit en af de mest betydande.

De resultat, som de naturvetenskapliga undersökningarna på mycket skilda fält

gifvit, den jemförande ana-

tomins erfarenheter, det nog-

granna och genom den vid-

sträcktaste bekantskap med
jordens folk allt mera full-

ständigade studiet af de olika

menniskoraserna, upptäck-

terna inom paleontologin,

den vetenskap, som har till

föremål de organiska varel-

ser, som under de förra geo-

logiska perioderna lefvat på
jorden och ännu i aftryck

och försteningar finnas be-

varade i de i urverldens haf

afsatta sedimentära lagren,

äfvensom de slutsatser zoo-

login, fattad i sin vidsträck-

taste bemärkelse, tillåtit oss

att draga — allt detta har

gifvit oss så många bevis

för den organiska överens-

stämmelsen mellan alla djur-

former, att det för den djupare blickande knappast behöfdes de ytterligare

bevis, Darwin lemnat för de varaktiga och ärfda förändringar, djur och växter

i följd af ständigt verkande inflytelser äro underkastade, med andra ord för

artbildningen.

För den djupare blickande, sade vi, behöfdes knappast dessa bevis. Den
harmoni, som genomgår hela naturen och finnes hos hvarje fördomsfri ande,

den kosmiska jemvigt, hvarigenom allt i universum bibehåller sig och hvars

tillvaro hvarje rent sinne anar, de kunde ej råda, om det vore annorlunda.

Denna naturliga känsla, detta enkla sinne för verldsordningens skönhet

ledde Goethe till slutsatser (växternas metamorfos), som den då varande natur-

forskningen förlöjligade, men som nu genom den exakta forskningens metoder

vunnit den vackraste bekräftelse.

Fig. 4. Skelett af ett megaterium.
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Och den tanke, som trängde sig på en sådan ande som Goethes, kan väl

den vara förnedrande för menniskan derför, att han i sina slutföljder gör

henne slägt med apan? Och icke blott med apan, utan äfven lika väl, en-

dast på längre håll, med lejonet, fisken och sauriern.

Det är oriktigt att säga: menniskan härstammar från apan. Ingen af de

nu varande aparterna kan betraktas som menniskoslägtets stamfader, men

båda, apor och menniskor, ha ett gemensamt ursprung, äro grenar med olika

utveckling, som uppskjutit från samma rot. Vi kunna här ej försöka en när-

mare bevisning af denna vid sitt första framträdande så förkättrade sats;

anförandet af de sakförhållanden, som vore nödvändiga för att styrka den,

skulle vida öfverskrida gränserna för clet utrymme, som här står oss till buds.

Fis:. 5. Mastodonten.

Men å andra sidan få vi ej heller helt och hållet visa ifrån oss pröfningen af

frågan, ty hennes besvarande sammanhänger på det närmaste med den nyare

vetenskapens metod och öde samt med hela vår kultur.

Som vi redan nämt, visar sig vid en jemförelse mellan de olika djur-

kropparnas inre bygnad en stor öfverensstämmelse i anordningen af de sär-

skilda organen, en öfverensstämmelse, som tydligast ger sig till känna i bild-

ningen af den fasta benstommen. För att genast få denna analogi klar och

tydlig för sig behöfver man blott jemföra de i hg. 6 och 7 lemnade afbild-

ningarna af en gorillas och en menniskas skelett.

Utom gorillan finnas ännu två andra aparter, som i sin kroppsbygnad

i hög grad närma sig menniskan: orangutången och sjimpansen. I dessa tre

arter finner aptypen sin fulländning, och dessa tre former närma sig, som
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::'lifrti

Karl Vogt anmärker, från olika håll menniskogestalten utan att kunna helt

och hållet uppnå honom.

Kunde vi redan nu, hvad som först längre fram skall lyckas oss, kunde

vi redan nu följa menniskans och apans stamträd i rätt uppstigande led utan

afbrott och tillräckligt långt tillbaka, skulle vi med en nästan till visshet

gränsande sannolikhet slutligen stöta på en form, i hvilken de nu från hvär-

andra divergerande linierna apa och men-

niska förena sig. Om denna form till-

hört en individ eller en art, om hans

särskilda beskaffenhet var resultatet af

tillfälliga inflytelser eller en nödvändig

utvecklingslänk i organismernas kedja,

som på fullkomligt skilda delar af vår

jord måste på samma sätt utbilda sig,

denna fråga kunna vi trygt lemna å

sido. Hon utöfvar ej på vetenskapens

slutsatser det minsta inflytande, och af

den dermed sammanhängande menings-

striden, om menniskorna härstamma från

ett föräldrapar eller från flera, som ännu

i dag lifligt syseisätter många hufvuden,

skall man i framtiden ej göra synnerligt

större affär än af skolastikernas sjDets-

fundigheter, hvilka vi länge sedan gjort

oss qvitt.

Från denna gemensamma form, hvil-

ken åter i sin tur förutsätter en följd af

anor, som sträcker sig oändligt långt

upp i det ännu ofullkomligare, utgrenade

sig de båda stammar, hvilkas yttersta

grenskott nu i menniskan och apan stå

gent emot hvarandra. De ha haft en

olikartad utveckling, dels måhända i

följd af ursprungligen olikartad begåf-

ning, dels af olikartade på dem inver-

kande förhållanden.

Hvarför är det oss så motbjudande att medgifva detta? "Vi ha", säger

man, "ännu inga bevis, vi ha ännu ej funnit de nyss nämda övergångsformerna,

som skola föra ned till stamträdets rot," Alldeles riktigt; det vill säga, vi

ega ännu ej fullständigt dessa öfvergångsformer, men dock redan i tillräckligt

antal för att deraf tydligt kunna skönja riktningarna, och dessa riktningar

antyda med säkerhet, att det ges en punkt, der de sammanlöpa.

Olikheterna mellan särskilda aparter äro vida större än de, som ega rum
mellan menniskans och sjimpansens anatomiska bygnad, och likväl tveka

Fig. 6. Skelettet af en gorilla.
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vi ej ett enda ögonblick att till samma species hänföra dessa varelser, som äro

vida mera olika än befryndade med hvaranclra, men vi deremot skola ej ha

någon slägtskap med apan? Ett sådant antagande skulle på det känbaraste

såra vår stolthet. Men hvarför? Att menniskan kunnat stiga så högt som

hon gjort, är en tanke, som måste höja

vår sjelfkänsla, och återblicken på den

tillryggalagda banan kan ej nedtrycka

oss, ej ens om vi följa henne till fränd-

skapen med aporna, från hvilka vi ej här-

stamma, men med hvilka vi ha en gemen-

sam härkomst.

Menniskoslägtets ålder. Det är

svårt, om ej alldeles omöjligt att ge någon

upplysning om menniskoslägtets ålder. Blott

så mycket är visst, att mensklighetens ut-

veckling kraft en långt större tidslängd,

än de historiska författarna vanligen äro

benägna att antaga. Ar 1828 upptäckte

Christol och Tournal i södra Frankrike

menskliga qvarlefvor bredvid benen af

länge sedan utdöda djurarter, och 1830

gjordes dylika fynd äfven af Schmerling

i hålorna vid Liége, der menniskolemnin-

gar, stenredskap och dylikt förekommo
tillsammans med mammutben. På fyrtio-

talet fann man ett fossilt refben af en ir-

ländsk elg (megaceros hibernicus) med
samma oregelbundna broskutvqckling, som

det skulle företett, om det blifvit träffadt

af en spjutspets. Detta tycktes utgöra be-

vis för, att menniskor lefvat redan på samma
tid som dessa nu utdöda djur, ehuruväl,

hvad det sistnämda fyndet beträffar, tvif-

velsmål framkastades, som syntes egnade

att rubba tron på de dragna slutsatsernas-

riktighet. Man ansåg nämligen, att bles-

syren lika väl kunnat vara följden af en

stängning under brunsttiden.

Fynd af samma slag som det vid

Liége gjordes på flera ställen, der till-

varon af kalksten underlättat bildningen af hålor. I sådana hålor fann man,

vanligen nedbäddade under ett lerlager, ben af mycket olikartade djur, så

blandade med hvarandra, att man omöjligt kunde undgå att antaga, att de

Fig. 7. Menniskoskelettet.
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lefvat och dött samtidigt. Bredvid ben af sådana djur, som ännu, om också

i helt andra trakter, lefva på jorden, lågo ben af utdöda djurarter, och i de

fall, då ben eller andra lemningar af obestridligt menskligt ursprung anträffa-

des tillsammans dermed, syntes clen slutsatsen berättigad, att äfven menniskan

redan lefvat i den tidigare period af jordens utveckling, som dessa djur tillhörde.

Som ett exempel på det sätt, hvarpå dessa hålor i kalkberget blifvit

fylda, meddela vi i fig. 8 afbildningen af en genomskärning af Lombrive-
hålan i departementet Arriége. Renman b leder utifrån in i hålan, och genom

henne ha de större eller mindre stenarna, benen och regnvattnet, som med-

förde så väl dem, som det alltsammans inhöljande slammet, inträngt deruti.

Denna remna fortgår i riktningen nedåt (c) och vidgar sig i midten till rum-

met a, som innehåller uppsvämningarna. Hålan bildar en stoll af vid pass

13000 fots längd och består af en sträcka stora salar, som genom gångar

stå i samband med hvarandra. Här och der finnas sidogallerier. På några

ställen är takhvalfvet så

lågt, att man knapt kan

krypa igenom. Golf och

väggar visa ofta spår af

urgräfning genom vat-

ten, refflor, fåror, ut-

skärningar samt aflag-

ringar af rullsten, sand

och lera. Dessa aflag-

ringar finnas äfven i ut-

skärningarna samt i de

små sidogrottorna, som

ofta äro belägna öfver

hufvudhålans botten. De
innehålla benen och äro

här och der betäckta med
ett droppstenslager, hvars yta liknar en något upprörd sjös. Stalaktiter af

den mest olika form nedhänga från tak och väggar. På vår afbilclning ut-

märker 1 det lager af grå rullsten, som betäcker marken längst ned, 2 grus

och små rullstenar, hvaröfver plastisk lera är utbredd, 3 är leran, hvari benen

äro nedbäddade, och 4 markens droppstenstäcke.

I många fall ha dessa hålor utan tvifvel tjenat till nästen åt cle vilda

djuren och tillflyktsorter åt menniskan, men långt oftare ha de qvarlefvor af

djur och växter, vi der anträffa, blifvit insvämmade. Men icke desto mindre

skall man, om man i samma lager finner olikartade ben tillsammans, kunna

draga den slutsatsen, att deras innehafvare en gång varit samtida, om än å

andra sidan fall låta tänka sig, då lemningar af individer, som lefvat på vidt

skilda tider, sedermera af rent tillfälliga orsaker blifvit blandade med hvarandra.

En af de namnkunnigaste af dessa benhålor, af hvilka ett stort antal

blifvit på den senaste tiden öppnadt och undersökt, är Gailenreuthhålan,

Fig. 8. Genomskärning af Lombrivehålan.
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hvaraf fig. 9 visar oss en vertikal genomskärning. Hon innehåller till största

delen ben af hyenor och björnar, och det i sådan mängd, att man sedan ej fullt

ett sekel dragit fram i dagen qvarlefvorna af 800 djur.

De djur, hvilkas lemningar man i dessa hålor påträffar, äro antingen så-

dana, som ej mer förekomma på jorden: utdöda; eller sådana, som, åtmin-

stone för närvarande, ej längre anträffas lefvande i dessa trakter, utan i följd

af klimatiska och andra förhållanden uppsökt andra boningsplatser: utvan-

drade; eller sådana, som ännu lefva i de trakter, der ben af deras art anträffas.

9. Genomskärning af den nedre delen af Gailenreuthhålan i Franken.

Till det första slaget höra grottbjörnen (ursus spelaeus) med sin stora

hufvudskalle, saknaden af de små lucktänderna och den framåt hvälfda, trapp-

formigt mot nosen sluttande pannan, grotthyenan (hyaena spelaea), hvars ben

anträffas i södra Frankrikes berggrottor, grottlejonet (felis spelaea), alla

i storlek och styrka öfverträffande sina nu lefvande anförvandter, samt en

utdöd kattart (felis antiqua), som lefde i det frankiska Jura; vidare en

bäfver (trogontherium Cuvieri), med en hufvudskalle, som var en femtedel
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större än den nu lefvande bäfverns, en hare (lepus diluvianus), en ekorr-

artad gnagare (sciurus priscus), en mullvad (arvicola brecciensis), den

stora torfmosshjorten (cervus euryceros), i norra Frankrike jättedofhjorten

(cervus semnonensis), några antiloper, hvilkas ben i synnerhet anträffats i

sydfranska grottor, en stenbock och några oxarter. Bland de utdöda djuren äro

tjockhudingarna, i synnerhet flodhästarna, noshörningarna och elefanterna, i hög

grad . märkvärdiga. Ben af några arter af de senare förekomma nästan öfver

allt ända upp till Sibiriens nordligaste trakter, der äfven fullständiga exemplar

med hud och kött blifvit af isen bibehållna ända till vår tid. Den nord-

amerikanska mastodonten tillhör äfven de utdöda elefantarterna. Bland de

utvandrade djuren träffas lemningar af hjorten, bäfvern och stenbocken i

Schweiz, der de nu ej längre finnas. Vargen träffa vi i England, björnen i

de flesta trakter af Tyskland. I mellersta Europa lefde förr, såsom benfynden

utvisa, filfrasen, isbjörnen, murmeldjuret, lemmeln, renen, elgen, uroxen, mo-
skusoxen, hvalrossen, och härutaf kan man sluta, att mellersta Europa i början

af diluvialperioden måste ha haft en mycket lägre temperatur än nu.

Vidare: under marken, hvarpå den kolossala statyn i Memfis reser sig

och som till hela sin beskaffenhet visar sig vara en småningom tillkommen

skapelse af Nilens årliga slamafsättning, har man på ett djup af 41 fot funnit

en skärfva af glaseradt krukmakargocls, hvaraf man slutit, att, då Nilen nu höjer

sin bädd med en fjerdeclels fot på 100 år, denna skärfva måste ha legat minst

13000 år begrafven i jorden. Nekas kan dock ej, att Nilen i äldre »tider

kan ha medfört vida betydligare slammassor och på samma tid uppsvämmat

vida mäktigare jordlager, än nu är fallet.

På de danska öarnas kuster finnas ofantliga samlingar af snäckskal, i

synnerhet ostronskal, af ben och egendomligt formade stenar, hvilka sam-

lingar stundom hålla flera millioner kubikfot i rymd. Dessa högar kalla

danskarna kjökkenmöddinger (afskrädeshögar), ty man har allt skäl att an-

taga, att de utgöra lemningar af menskliga boningsplatser och utmärka ställen,

der de jagar- och fiskarfolk, som här bodde, intogo sina måltider. De flint-

stycken, man der funnit, äro på ett egendomligt sätt arbetade, så att de tydligt

utvisa sitt ändamål att användas till vapen, knifvar och dylikt. Snäckorna äro

öppnade; bland benen finnas sådana af mycket olika djur, som svårligen af

en slump kunnat blifva hit sammanförda. Dessutom anträffas äfven lemningar

af rått formade lerkärl och dylikt, så att ett annat än menskligt upphof till

dessa afskrädeshögar ej låter antaga sig. Enligt de sorgfälligaste forskningar,

som blifvit anstälda af Steenstrup, Forchhammer och Worsaae, måste dock sedan

denna tid minst 10000 år förflutit. Då grönskade i Danmark granen, så-

som de i kjökkenmöddingerne förekommande benen af tjädern tydligen bevisa.

Men i torfmossarna ligga granstammarna i det understa lagret, deröfver hvilar

ett torflager, som bildades på den tid, då landet bar steneken (quercus ses-

siliflora), öfver denna höjer sig åter sommarekens (quercus pedunculata)
lager, men af den nu varande bokvegetationen finnes ännu intet spår. Under

granperioden lefde menniskan i Danmark, och hon egde redan under denna
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långt aflägsna tid en viss bildningsgrad, som, när man erinrar sig den tidigaste

odlingens ofantligt långsamma utveckling, vitnar om, att menniskoslägtet redan

då måste ha hunnit en mycket hög ålder.

I Mississippis deltaland ligga en stor mängd taxodieskogar begrafna.

Skog ofvanpå skog ligger här nedbäddad i slam, och liksom i de danska ek-

och bokzonernas torflager, finner man här ända till tio sådana hvarf, det ena

ofvanpå det andra. Liksom de nu ligga radvis lagrade ofvanpå hvarandra,

ha de äfven en gång, den ena efter den andra, grönskat på jordytan, och då

bland stammarna många finnas, på hvilka man kan räkna ända till 6000 års-

ringar, är antagandet, att till Mississippideltats bildande åtgått 60000 år, säker-

ligen ingen öfverdrift. Och då man nu i det fjerde af dessa lager funnit

skelettet af en menniska, hvars hufvudskål till bygnad öfverensstämmer med
den amerikanska rasens, skulle efter denna beräkning minst 30000 år förflutit,

sedan egaren af dessa ben genomströfvade sin hembygds gröna skogar.

Af alla dessa sakförhållanden framgår, att menniskans första uppträdande

på jorden infaller i en långt äldre tid, än man hittills vanligen antagit.

Ja, det vill till och med synas, som det här ej endast vore fråga om en ticls-

skilnad på några tusen år, såsom fallet skulle vara, om vi till utgångspunkter

toge krukskärfvan från Memfis och hufvudskålen från Mississippidalen; det

fins skäl att antaga, att menniskoslägtets forntid ej blott sträcker sig långt

på andra sidan historiens början, utan äfven bortom den geologiska period,

hvari vi befinna oss. Och vill man ej låta fynden i bengrottorna gälla som

bevis härpå, ha på senare tid en mängd andra upptäckter blifvit gjorda, som

hänvisa på en ännu högre ålder. Några af de vigtigaste skola vi här fram-

lägga för läsaren.

När man talar om jordens utvecklingshistoria, åtskiljer man, som bekant,

vissa perioder, som utmärka sig genom förekomsten af vissa, särskildt beskaf-

fade bergformationer och i sjelfva verket motsvara fullkomligt olika kontinen-

tala tillstånd hos vår jord.

Der, hvarest nu är fast land, svallade förr, och ofta gång på gång, vid-

sträckta haf, af hvilkas fällningar bildades berglager, som i sina skikt i

aftryck och försteningar bevarat spår af det clå varande lifvet och genom

beskaffenheten af dessa då lefvande former visa sig vara samtidiga, äldre eller

yngre än andra. Der inga våldsamma revolutioner egt rum, ligga de yngsta

lagren öfverst, de äldsta nederst, och de mellanliggande ha allt efter sitt läge

blifvit bildade förr eller senare än de närmast belägna. Att de tidrymder,

som skilja de särskilda perioderna från hvarandra, ej låta mäta sig med våra

århundraden, måste vara klart för hvar och en, som tagit den minsta känne-

dom om de kosmiska förhållandenas beständighet. Det låter bevisa sig, att

blott under den allra yngsta perioden, den, hvari vi lefva, redan många tusen

år förgått, och hvad vi kalla historia upptager dock blott en bråkdel deraf.

Under alluviet, det namn, vi gifva alstret af vår jords ytbildning och som

hufvudsakligen består af växtmylla och torf, ligger diluviet, bildningar af

den närmast föregående perioden, hvilka i sin sammansättning af kisel, sand
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och rullsten hänvisa på en våldsam inverkan af stora vattenflöden. I hvilken

grad de då varande klimatiska förhållandena skilde sig från dem, som nu äro

rådande på jordytan, visa oss de elefantben, som midt ibland en mängd stora

klippblock finnas på norra Europas slätter, äfvensom de ännu till en del väl

bibehållna mammutkroppar, som med hud och kött uppgräfvas ur norra Sibi-

riens ismassor.

Diluvialperiodens äldsta lager, det så kallade grå diluviet, ligger underst

och anträffas i Sommeclalen i Frankrike omedelbart ofvanpå kritan. I dessa

lager har man i trakten af Abbe ville funnit vapen och verktyg af flinta i stor

myckenhet och af samma slag som cle, hvilka ännu i dag af många ociviliserade

folk, t. ex. Nordamerikas indianer, förfärdigas. Det stora antalet af dessa

verktyg och den omständigheten, att många af dem endast voro groft till-

huggna, andra halffärdiga, andra åter fullt färdiga, tvinga nästan till det an-

tagandet, att stället, der det intressanta fyndet gjordes, innan dessa stenar

som fällning afsattes på bottnen af ett vidsträckt hafsbäcken, icke blott var

fast land, utan äfven beboddes af menniskor, som kände till konsten att be-

gagna skärande verktyg och af flinta förfärdiga sådana, ja, som redan lefde

i ett så nära samlif, att de fabriksmässigt förfärdigade varor, som ingingo i

den allmänna förbrukningen. Få vi sätta tro till riktigheten af dessa slut-

satser, skulle de således bevisa, att menniskoslägtet minst sedan de båda se-

naste geologiska perioderna lefvat på jorden.

Vi kunna här ej inlåta oss på en närmare undersökning af alla hit hörande

frågor. Men deras besvarande må utfalla huru som helst, förblir clet dock

ett obestridligt sakförhållande, att menniskoslägtets ålder är vida högre, än man
förr antog. Att vilja förlägga verldens skapelse eller endast menniskans upp-

trädande blott 6000 år tillbaka är en orimlighet, och ingen förnuftig menniska

kan längre tro clerpå, om också intet bestämdt årtusende låter i detta af-

seende uppgifva sig.

Af allt framgår, att menniskan ej blifvit skapad i full besittning af sina

nu varande färdigheter och krafter. I kampen med naturen har hon måst ut-

bilda dem, och steg för steg har hennes förädling försiggått. Der naturen

lägger allt för stora hinder i vägen för hennes utveckling, se vi henne äfven,

för svag att öfvervinna dem, antingen ge vika eller blifva efter i sin utbild-

ning, liksom hon öfver allt, der ett herligt klimat utan strid och möda räcker

henne allt hvad hon behöfver, saknar tillfälle att uppöfva de inom henne

slumrande krafterna och förmögenheterna och derför ej heller kan lemna sina

barn något bättre arf än det, hon mottagit af sina förfäder. Sin högsta ut-

veckling uppnår menniskan der, hvarest lifvets vilkor utmana alla krafter till

strid, men der också arbetet och tanken af framgångens ständigt nya behag

eggas till nya ansträngningar.

Huru långsamt, men också huru oupphörligt kulturutvecklingen fortgår,

kunna vi af historien lära. Och när vi se, huru allt hvad menskligheten nu
eger i vetande och färdighet, huru frukten af allt arbete, hjertats bildning

och känslornas rening, som en bygnad långsamt stigit i höjden, huru det
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varande efter långsam pröfnmg, ofta efter mycket förkastande, uppvuxit ur

det som varit, kunna vi omöjligt för den mensklighetens bildningsperiod, som

ligger bortom vår historias gränser, antaga någon hastigare uppblomstring.

Tvärtom måste menniskornas glesare fördelning öfver jorden i äldre tider,

den bristande samfärdseln och i samband dermed den bristande ömsesidiga

undervisningen, den jemförelsevis större friheten från behof, snarare ha haft

till följd, att hon länge qvarstannat i vissa utvecklingsfaser, och allra minst få

vi göra det nittonde århundradets kulturförhållanden till en mätare af hastig-

heten i menniskans äldsta utvecklingsskeden.

Sammanfatta vi det nu sagda, visar sig, att den första begynnelsen till

den egendomliga arten menniska tillhör en bestämd geologisk period, hvars

ålder ännu återstår att fastställa, äfvensom att den ligger i en öfvergång från

äldre former, som sammanhänger med mycket vigtiga förändringar i jordens

tillstånd. Denna öfvergång, afvikelsen från den äldre arten, kunde ega rum
hos olika individer på olika tider, och menniskan har äfven högst sannolikt

fullkomligt sjelfständigt, samtidigt eller efter hvart annat uppträclt på olika

ställen. Liksom hennes tillkomst betingades af yttre inflytelser, måste äfven

klimat, jordmån, födoämnen m. m. utöfva en högst väsentlig inverkan på
hennes slutliga gestaltning, i följd hvaraf individerna erhöllo en olika utbild-

ning, som gick i arf och slutligen som karakteristisk egendomlighet utmärkte

bestämda riktningar, raser. Från naturvetenskapens nu varande ståndpunkt

måste man fullkomligt förkasta hela indelningen i raser, om dessa skola be-

teckna ursprungligen sins emellan olika delar af menskligheten. Helt annat

blir deremot förhållandet, om vi betrakta menskligheten från clen kulturhisto-

riska synpunkten, och dertill skola vi längre fram återkomma.

Menniskoslägtets hemort. Det är mer eller mindre blott en poetisk

fiktion, när vi vilja betrakta en viss trakt af jorden som menniskoslägtets

ursprungliga hemort. Menniskoandens oöfvervinneliga längtan ut i ett af-

lagset fjerran är upphofvet till dessa fantasier, som i alla tider förlagt mensk-

lighetens vagga till jordens mest välsignade trakter. Men ha dessa poetiska

fiktioner än för hela slägtet ingen annan betydelse än andra behagliga bilder

och drömmar, ligger dock en vigtigare orsak till grund för den vördnad,

hvarmed de särskilda folken betrakta de höga bergländerna som sina äldsta

förfäders hembygder.

Vi veta med visshet, att jorden under de olika skedena af sin utveckling

hemsökts af stora öfversvämningar, hvarigenom gränserna mellan land och haf

undergingo de mest genomgripande förändringar. Hade dessa händelser också ej

egenskapen af allmänna, hela jordytan betäckande vattenflöden, måste de dock

för den äldsta tidens folk, hvilka blott fått sig en ringa öfverblick förunnad

och för hvilka deras egen horisont var likbetydande med hela verlden, erhålla

en sådan karakter af allmänna omhvälfningar. Hvad som förstörde deras verld,

förstörde efter deras begrepp hela verlden, och vi få derför ej mäta berättel-

serna om den stora öfversvämning, "syndafloden", som vi möta i alla folks
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skapelsehistorier, med samma mått, som vi äro vana att använda vid bedö-

mandet af nutidens företeelser. De höga bergskedjorna förblefvo under den
stora floden torra, på dem bibehöll sig den öfverlefvancle menskligheten, och

dessa trakter blefvo derför sannolikt, om än i inskränktare bemärkelse, en

vagga för den nya befolkningen. Ett urberg, som, i likhet med Himalaja,

med sina rötter upptager midten af en stor kontinent, hvars dalar och hög-
länder äro smyckade med den rikaste växtlighet och välsignade med ett her-

ligt klimat, måste först samla omkring sig en tätare befolkning, och det är

derför ingen orimlighet, om man vill anse det, visserligen ej som hemort för

ett menniskopar, men dock som en utgångspunkt för den äldsta odlingen, som
födelsebygd för en kulturspridancle mensklighet, Särskildt föranleda oss den
nyare språkforskningens resultat att söka de tre verldsbeherskande folkstam-

marnas — den germaniska, romanska och slaviska stammens — vagga der,

hvarest den för dem alla gemensamma språkstammen, den indoeuropeiska,

tagit sitt ursprung. Vi kunna sålunda väl följa spåren] af en gren af men-
niskoslägtet och tala om en ort för dess utveckling, men ej, såsom ofta sker,

angifva ett visst landskap, t. ex. det tibetanska höglandet, som födelseort för

menniskorna i allmänhet, Menskligheten är ej med sitt ursprung fäst vid

någon bestämd ort; öfvergången har säkerligen samtidigt, cl. v. s. under

samma geologiska period, egt rum på olika punkter af jorden, der gynsamma
vilkor funnos för handen.

Artbildning, menniskoraser. Den långsamma äldsta och lägsta ut-

vecklingen har äfvenledes likformigt försiggått öfver hela jorden. Men lefnads-

förhållandena, de vilkor, som den yttre naturen uppstälde för den unga men-
niskans tillvaro: klimat, höjd öfver hafvet, jordmånens fruktbarhet, närheten

till stora vattenmassor, dessa och tusende andra förhållanden omformade

menniskan och omformade henne genom sitt oupphörligt fortgående inflytande

under tidernas lopp, ända tills hon befann sig i harmoni med dem. Derigenom

uppkommo olikheter mellan individerna på olika orter. Den nordamerikanske

indianen har ej skarpare ögon, för att han under sin vistelse i skogarna skall

så mycket förr kunna uppspana villebrådet och upptäcka spåren af sina fiender,

utan emedan han i den fria naturen måste oaflåtligt till det yttersta anstränga

sina sinnen för att kunna skaffa sig sitt uppehälle och värna sin säkerhet;

derigenom och först derigenom har han fullkomnat sina förmögenheter. Men-

niskan är ett resultat af omgifningen eller nödvändigheten. Om en menniska

kunde lefva i en ljudlös ödemark, der hon sålunda ej kunde göra något bruk

af sitt hörselorgan, skulle förmågan att höra allt mer aftaga. Denna ofull-

komlighet skulle fortplanta sig från slägte till slägte, tilltaga, bli ärftlig, tills

slutligen ättlingarna i rakt nedstigande led från en med fullständig hörsel

utrustad familj helt och hållet förlorat hörselsinnet och företedde en från

stamfädren mycket afvikancle art.

Det är klart, att något sådant fall i naturen ej kan inträffa; vi ha också

endast förutsatt det för att visa den menskliga så väl som den djuriska orga-



Fig. 20. Neger. Fier. 19. Boshman.

Asiatiska och afrikanska folktyper.



Fig. 29 och 30. Australiska infödingar. Fig. 31. Qvinna från ön Tanna.

Folktyper från Amerika, Söderhafsöarna och Australien.

Uppfinningarnas bok. I (w. 3).
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nismens beroende af de yttre lefnadsförhållandena. Antalet af de krafter,

hinder, behof och sporrmedel, hvarigenom vissa egendomligheter, vare sig för-

mögenheter eller brister, hos vår kropp eller vår andliga del kunna fram-

kallas och genom inflytelsens oafbrutna fortgång äfven göras beständiga och

ärftliga, detta antal är dock oberäkneligt. De ha småningom verkstält

menniskans utbildning. Men om menskligheten, som ett stort helt betraktad,

endast föga och ytterst långsamt förändras, ligger orsaken deruti, att dessa

inflytelser antingen ej förblifva lika starka, så att deras följder kunna

rotfasta sig, eller att den ena ofta upphäfver och tillintetgör den andras

verkan.

Lefde menniskoslägtet alltid under samma, sunda förhållanden, skulle det

sannolikt mycket litet förändra sig, så framt det ej är dömdt att se sina

krafter småningom utnötas och gå under af ålderdomsbräcklighet. Betrakta

vi t. ex. de gamla egyptiska monumentens afbildningar af Nildalens invånare,

tränger sig den anmärkningen på oss, att dessa menniskors ansigtstyp sedan

3 000—4 000 år ej det minsta förändrats. Vi påträffa ännu i dag alldeles samma
kroppsbygnad, samma ögon, samma hår, samma ansigtsuttryck, med ett ord

alla de karakteristiska kännetecken, som dessa gamla stenunder från en långt

aflägsen forntid bevarat åt oss. Men äfven Nillandet sjelft har förblifvit det

samma: solen bränner ännu med samma glöd, regnet faller på samma tid och

i samma myckenhet, vindarna komma lika regelbundet och bringa med samma
säkerhet som på faraonernas tid torka eller uppfriskande svalka; på samma
årstid stiger den heliga floden allt jemt öfver sina bräddar och befruktar med
sitt slam de kringliggande lågslätterna. I denna likformighet ligger intet

hinder för ett fortbestånd, emedan ingen anledning till förändring finnes.

Hade deremot en koloni af de gamla egypterna blifvit förflyttad till ett land,

hvars beskaffenhet väsentligt skilde sig från moderlandets, skulle vi nu i dess

afkomlingar se en från de nu varande egypterna alldeles afvikande folkstam,

som måhända ej ens behållit ett spår af fränclskapen.

Hos Indiens judar har huden blifvit helt och hållet färgad, och om vi

ställa en holländare och en inder bredvid hvarandra, skola vi ha svårt att

tro, att dessa båda nationer uppkommit ur en och samma moderstam. De
fullkomligt olika förhållanden, hvarunder de utvecklat sig, ha öppnat och

sedermera allt mera vidgat klyftan. Vi se ju för öfrigt i exempel, som ligga

mycket närmare, samma lag göra sig gällande. Hvilka väsentliga olikheter

förete ej hafskusternas invånare med folken i det inre landet, bergsborna

med slättborna, ja, i samma stad skilja sig ju menniskorna efter syselsätt-

ning och födoämnen i klasser, som vi ej kunna frånkänna vissa egendomlig-

heter.

De olika raserna äro enligt Darwins snillrika lära endast att anse som

öfvergångsarter, hvilka, der tecken till ofruktbarhet inställa sig, genast äro

färdiga att skilja sig i verkliga arter. Sådana öfvergångsarter blifva bestån-

dande, deras egendomligheter slå rot, gå i arf och blifva sålunda arter, som

i den strid om ljus och värme, lif och föda, de äro dömda att oupphörligt
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utkämpa med naturen, i motsats till sina stamfäder ega vissa företräden, hvar-

igenom de blifva mera härdiga och lifskraftiga.

Öfvergångsarterna skilja sig i flera riktningar från urarten, och enligt

denna lag, som vi öfver allt i djur- och växtriket återfinna, äro vi berättigade

att sluta, att menniskans urtyp måste ha varit ett brunt eller gult species,

som i den ena riktningen urartat till den hvita, den kaukasiska, i den mot-

satta till den svarta, negerrasen. Huru mycket dessa grenar af samma stam

afvika från hvarandra, visar vår begynnelsebild (fig. 1). Men den svarta och

hvita rasen äro ej de enda uteslutande formerna. Otaliga skiljaktigheter låta

tänka sig, och en blick på de å föregående sidor (fig. 10—31) sammanstälda

folktyperna skall visa, att de äfven verkligen förekomma. Men betrakta vi

opartiskt det rika materialet, skola vi vid en jemförelse alltid komma till den

slutsatsen, att alla de särskilda raserna, som man allt sedan Blumenbachs tid

antagit som fullkomligt olikartade, i det hela endast äro öfvergångar, som vi

äro ur stånd att skarpt skilja från hvarandra. Den första planschen ger oss

typer af Asiens och Afrikas, de historiskt äldsta verldsdelarnas, inbyggare,

den andra från Amerika och Stilla oceanens överld. Kinesen (fig. 10) repre-

senterar den mongoliska typen, kaukasern (fig. 11) den efter sitt bergiga och

nästan obetvingliga hemland uppkallade ras, som i osseterna, georgerna,

mingrelerna, suanerna och andra stammar ända till våra dagar bibehållit sina

urgamla egendomligheter i nästan oförfalskad renhet, medan konden (fig. 12)

är representant för Indiens icke ariska urbefolkning, som i sina qvarlefvor

från tiderna före bramanernas invandring bibehållit sig nästan lika oblandad

som vissa af de kaukasiska stammarna. Det afsöndrade läget af deras bergiga

hembygd på Dekans högslätter har skyddat dem för sammansmältning med
grannfolken. Infödingen från Java (fig. 13) tillhör den malajiska rasen, medan
fig. 14 och 15 i tungusen och kasjmirflickan visa oss två mongoliska typer.

Bland de afrikanska stammarna framstår i synnerhet abessinerns bild

genom ädelheten i sina drag. Hvilket afstånd^mellan honom och boshmannen

(fig. 19)! Berbern är en semitisk invandrare till Afrika och tillhör den kau-

kasiska rasen; negern och boshmannen deremot äro denna verldsdels urinvånare.

Från Amerikas urbefolkning, som bebodde denna verldsdel före européernas

invandring, måste vi skilja två stammar: eskimåerna (fig. 21), som innehade

trakterna längst upp i norr, och de folkstammar, som utbredde sig öfver det

öfriga fastlandet, men om hvilkas ursprung ännu mycket olika åsigter göra

sig gällande. Aztekerna (fig. 22), som på Anahuacs högslätt och i Yucatan

grundat ett rike med hög kultur, voro befryndade med peruanerna (fig. 24).

Från dem helt och hållet skiljaktiga äro deremot rödskinnen eller de nord-

amerikanska indianerna (fig. 23), för hvilkas skull man antog en särskild ras,

till hvilken äfven patagonerna (fig. 26) och de med dem beslägtade folken

i Sydamerika kunna räknas.

Söderhafsöarnas befolkning har i följd af sitt geografiska lägQ
7
som bragte

henne i en inflytelserik beröring å ena sidan med Asien och å den andra med

Amerika, på många ställen förlorat sin egendomlighet. Det oaktadt låter den
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ursprungliga karakteren ofta ganska tydligt urskilja sig äfven hos de nu lef-

vande stammarna. A ena sidan visa de en med den malajiska nära beslägtad

typ. Dessa folk tillhöra de högre utvecklade raserna och bebo de ögrupper,

som från Palaosöarna i Tester sträcka sig till Påskön i öster, mellan Sand-

wichsöarna i norr och Nya Zeeland i söder. Infödingen från Fidjiöarna (fig.

27) och maorin från Nya Zeeland (fig. 25) äro typer derför, hvaremot kana-

ken (fig. 28) och qvinnan från Tanna (fig. 31) tillhöra den andra rasen, som

under namnet papuas bebor Stora oceanens sydvestra del, Nya Guinea, Nya

Irland, Nya Hebriderna, Nya Kaleclonien och de angränsande öarna. Austral-

negern, Australiens urinvånare, hvaraf fig. 29 och 30 visa oss två exemplar

från kolonin Victoria, är dess närmaste frände.

Jemföra vi förmågan att motstå naturinflytelserna å ena sidan med för-

mågan att begagna sig af och på ett fruktbärande sätt utbilda de för handen

varande vilkoren för utvecklingen å den andra, finna vi, att alla mennisko-

arter, alla folkslag, som ej tillhöra mensklighetens båda hufvudgrenar, den

hvita eller den svarta, ha långt mindre utsigter till framtida bestånd än dessa

båda grenar, som tyckas vilja dela jorden emellan sig.

Negern har, som tropikernas, kaukasern, som den tempererade och kalla

zonens bebyggare, en långt mera betydande ställning än alla de öfriga.

Negern är genom sin ovanliga fruktsamhet, kaukasern, och i synnerhet

europén, genom sin förståndslirlighet i llög grad egnad att utbreda sig öfver

jorden och lägga henne under sig. Båda befinna sig i den lifligaste utveckling,

medan den gula menniskostammen torde ha öfverskridit sitt lifs zenit.

Det är en gripande anblick att se hela folkslag, hela verldsdelars in-

vånare som en enda menniska sjukna och gå sin oundvikliga undergång till

mötes. Striden föres i naturen mellan hela arter alldeles på samma sätt, om
än tystare och långsammare, som vi se henne pågå' mellan ett par individer.

Af två växtfamiljer, som på samma växtort finna temligen lika gynsamma
vilkor för sin trefnacl, skall Blott den ena slutligen behålla fältet, om också

båda först började utbreda sig med samma kraft. Vissa växtarter, som euro-

péerna infört till Australien, börja redan uttränga liknande inhemska famil-

jer, och de skola fortsätta striden, ända till dess de blifvit ensamma herrar

öfver fältet.

På samma sätt smälta äfven för europén och negern hela folk ihop. De
duka under, som träffade af en obotlig sjukdom. Ty det är ej spaniorernas

illbragder, som utrotat Antillernas infödda befolkning, ej de franska eröfrarnas

grymhet och hårdhet, som i Nordamerikas södra stater, eller pelshandlarnas

omenskliga förföljelser, som i norden förorsakat rödskinnens förminskning: i

den förfärliga utrotningskampen understödes europén af helt andra vapen än

bly och jern. De äro kopporna och bränvinet, men clerjemte äfven den låga

sedliga ståndpunkt, som gör, att dessa naturfolk ej anse barnens uppfostran

som en pligt, utan vida oftare bringa dem om lifvet för att bespara dem ett

beroende af främlingar. '"Liksom klöfvern dödar ormbunken'-, säga maorierna,

"och den europeiska hunden maorihunden, liksom maoriråttorna utrotades af
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de europeiska råttorna, lika så skall äfven småningom vårt folk utträngas och

tillintetgöras af européerna. 4 '

För vårt syfte, att följa menniskoslägtets långsamma utveckling som en

enda individs, har indelningen i raser och striden om deras naturhistoriska

betydelse blott ett underordnadt intresse. Det ligger dervid föga makt uppå,

vid hvilken tid ett folk intog en viss kulturställning; af vigt är blott, att det

verkligen innehaft en sådan och att denna ställning betecknar en kronologisk

utvecklingsfas, som utgör en öfvergångslänk mellan de angränsande perioderna,

alldeles på samma sätt som stenkols-

formationens eller qvadersandstenens

lager i alla verldsdelar visa sig upp-

som nedtill inneslutna af ständigt

samma skikt.

Passiva ocii aktiva folk. Med
Klemm (Kulturgeschichte, I, 196)

kunna vi således lämpligen för vårt

syfte indela menskligheten i två sam-

manhörande hälfter, en aktiv och en

passiv, en kulturspridande, vandrande,

och en overksam, orörlig, eller, att

vi så må uttrycka oss, en manlig

och en qvinlig hälft, utan att vi der-

mecl på minsta sätt tänka på någon

naturvetenskaplig åtskilnad. Vi be-

trakta folken endast och allenast som

bärare af en viss kultur, men vilja

dock å andra sidan ej heller förneka

värdet af slutsatser, som visa, huru

den utvecklingsgång, dessa mensklig-

hetens båda stora hälfter följt, blifvit

af naturförhållanden bestämd. Vore

det vår afsigt att tillägga indelnin-

gen i aktiva och passiva folk mer än

ett yttre värde, skulle äfven vi söka efter sådana fysikaliska rötter, helst det

ej synes svårt att uppställa kännetecken, som skulle bekräfta en artskilnad. Vi

göra dock vår indelning uteslutande ur kulturhistorisk synpunkt, och begrep-

pen "aktiva" och "passiva" ha derför också endast med hänsyn till kulturens

utbredning vigt och betydelse.

Den förra eller aktiva hälften är långt mindre talrik än den andra.

Folken af denna hufvudstam ha en smärt, merendels stor och kraftig kropps-

bygnad, med rund hufvudskål och utskjutande, öfvervägande framhufvud,

framträdande näsa, stora, runda ögon, fint, ofta lockigt hår, kraftig skäggväxt

och hvit, rödlett hy. Ansigtet visar fasta former, ofta, som på Shakspere

Fig. 32. Apollo di Belvedere.
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och Napoleon, en skarpt markerad pannrand, näsan är ofta krökt som örnens

näbb, hakan alltid starkt utpräglad, ofta äfven utstående. Ynglingarna af

denna menniskoras förete, der han uppträder ren och oblandad, Apollo di

Belvederes, männen den farnesiske Herakles' gestalt. I andligt hänseende äro

vilja, kraft, sträfvande efter herravälde, sjelfständighet, frihet, rastlös verksam-

het, ett oemotståndligt begär att utforska det aflägsna och obekanta, framåt-

skridande på alla sätt och vis, benägenhet för forskning och pröfning, trots

och tvifvel utmärkande egenskaper hos denna hälft af menskligheten.

De aktiva folkens egentliga kulturhem är det norra tempererade bältet.

Här ha de gjort sin uppfostran, här pröfvat sina krafter i störtandet och nybil-

dandet af stora verldsriken. Perser, araber, greker, romare och germaner äro

deras förnämsta representanter. De ha genombrutit

oceanens skrankor och grundat en storartad sjöfart,

städse segerrikt bekämpat och störtat prestvälde och

godtycklig makt, hvar helst de för någon tid fått insteg,

och om också skenbart vacklande af och an mellan

framåtskridande och återgång, ha de dock, lyfta och

burna af sin glödande känsla för allt stort och upphöjdt,

aldrig lemnat utvecklingens och förädlingens bana. De
besitta förmågan att vända alla jordbältens skatter till

sin nytta. Utrustade med en stark kropp, som förmår

lämpa sig efter alla luftstreck, äro de framför alla an-

dra i stånd att utsända kolonier och genom dessa spri-

da de erfarenheter och sedliga åskådningssätt, de i sin

hembygd förvärfvat. Denna stam är den menskliga

odlingens aldrig hvilancle skapare.

På samma sätt skulle vi äfven för den passiva

menskligheten kunna uppvisa en öfverensstämmelse i

kroppsbeskaffenhet. En bakåtlutande panna, det före-

trädesvis utbildade bakhufvudet, den merendels runda,

nedplattacle eller, när hon är lång, alldeles raka näsan,

Fig. 33. Basreliefbild af en cle afiånga, smala, ofta sneclt liggande ögonen, de

man i palatset i Palenque. utstående kinclkotorna och den tillbakadragna hakan
Typ för den passiva rasen. •• i • i •• j i ±. •• i i • i j.

aro de kannetecken, som utmärka denna menmskoarts

hufvuden. I gestalten är det runda öfvervägande

:

hopande af fett, der den verksamma kroppen fordrar en utpräglad muskulatur;

qvinnorna anses vanligen så mycket vackrare, ju fetare de äro. Lemmarna
äro slappa och runda, skägget tunt, håret sträft och rakt eller helt och hållet

krusigt. Hyn låter det röda mindre framträda och vexlar från ljusgult till

den mörkaste svarta färg. Representanterna af denna ras finna vi i kine-

serna, mongolerna, malajerna, hottentotterna, negrerna, finnarna, eskimåerna

och Amerikas urinvånare.

Så olika de än sins emellan äro, utmärkas de dock alla af ett gemensamt

kulturhistoriskt hufvuddrag: en andlig passivitet, som behåller, livad de ofta
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lätt och hastigt förvärfvat, utan att känna något synnerligt behof af vidare

utbildning. Den passiva rasen har aldrig af fritt begär att kolonisera invan-

drat i det land, der vi finna honom bosatt. Der han utvandrat från sitt ur-

sprungliga hemland och nedsatt sig i trakter, som ej i allo synas öfverens-

stämma med hans lefnadsvanor, kunna vi med säkerhet antaga, att han blifvit

undanträngd af de aktiva urfolken. I de mot norden undanträngda finnarna,

i bretonerna, irerna och måhända äfven i slaverna finna vi erinringar om
denna typ, hvars mest utpräglade form de gamla mejikanska (fig. 33), egyp-

tiska och indiska bildverken ställa för våra ögon. Intressant och för hela

rasens karakter ganska betecknande är, att de indiska afbildningarna sam-

mansmälta de manliga och qvinliga formerna, såsom t. ex. på buddabilderna

är fallet.

Härmed är dock ej sagdt, att den passiva rasen saknar krafter: de yttra

sig blott annorlunda. I följd af de klimatiska förhållandena framlefva folken

lugnt sitt lif i njutningen af det redan förvärfvade, gerna underkastande sig

en höfdings eller en främmande eröfrares välde. Med en ovanlig fruktsamhet

fylla och öfverbefolka de sitt område, men endast den yttersta nöd kan förmå

dem att öfvergifva sitt gamla hem. Individernas liksom folkens utveckling

är mycket hastig, hastigare till och med än hos de aktiva folken, men be-

sittningen, erfarenheten beledsagas af fruktan för förlusten. Det förvärfvade

blir derför ängsligt bevakadt och sorgfälligt inregistreradt. Så som lifvets

förhållanden en gång gestaltat sig, så böra de ock allt framgent förblifva.

Hvarje förändring, vore hon också ett obestridligt framsteg och innebure en

afgjord förbättring, undvikes på det sorgfälligaste. Denna obenägenhet för

allt nytt måste vara i högsta grad gynsam för dynastiernas utbildning. Embete,

värdighet, yrke äro allesammans rent ärftliga, och vi finna derför det frihets-

fiendtliga kastväsendet som ett hufvuddrag hos den passiva rasen.

Jemförelsen med en qvinlig organism är ej olämpligt vald. Nationerna

af denna ras ha en kort blomstringstid, hvarunder de mycket hastigt utveckla

sig och snart lemna de aktiva folken bakom sig. Men ha de en gång väl

uppnått zenit för sin utbildning, så är det endast i det förflutna, de se någon-

ting stort, och dit drömma de sig äfven oupphörligt tillbaka. Egypterna,

kineserna och inderna egde först af alla folk betydliga insigter i astronomi,

fysik, nautik och de matematiska vetenskaperna i allmänhet. Kemiska och

medicinska studier idkades redan i urgamla tider af de egyptiska presterna.

Kineserna gjorde redan i den grå forntiden de uppfinningar, hvartill Europas

aktiva folk först under de senaste århundradena kommit; men liksom bonden,

som från marken upptar den oslipade diamanten, i honom endast ser en glän-

sande leksak, förmådde de ej fatta betydelsen af dessa upptäckter, som hos

oss omgestaltat och förädlat hela lifvet. Krutet har ej gjort någon epok i

kinesernas krigföringssätt, kompassen ej gifvit upphof till en vetenskaplig sjö-

fart, boktryckarkonsten ej kunnat visa sin civiliserande betydelse. Att ut-

forska tingens väsen, organiska sammanhang och inre lagbundenhet har ej

blifvit de passiva folken förunnadt. De sakna derför äfven förmågan att
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göra sina iakttagelser fruktbärande. Filosofin har ej af dem blifvit utbildad,

kunskapen om menniskokroppen ej ledt till fysiologi eller jemförancle anatomi.

Religion och rättsförhållanden stöda sig på traditioner och bibehålla sig ej

genom förnuftsskäl, utan endast genom orubbliga föreskrifter, åt hvilka vörd-

naden för det gamla och undfallenheten för det högre stående förläna ökad

giltighet.

Samma konservativa skaplynne ger sig äfven till känna på konstens

område. Bygnadskonsten följer samma regler. Då formen ej fick ändras,

kunde en stegring af intrycket endast åstadkommas genom bygnadens växande

massa. Deruti ha vi att söka förklaringen till de egyptiska, kinesiska och

mejikanska arkitekternas jätteverk, för hvilka nästan alltid små, obetydliga

syften ligga till grund. Måleri och biklhuggarkonst hålla sig ständigt på
samma höjd, clå de ej söka göra sig till godo de erfarenheter, som på andra

områden vunnits.

Allt är fullfärdigt och anses fullkomligt, och när någon gång förändringar

införas, är det endast sådana, som med våld påtvingas. Man fogar sig uti dem
för att så småningom egna äfven dem samma sega och vidskepliga tillgifven-

het. Liksom naturen i den passiva rasens hembygder, de må vara belägna

inom tropikerna eller i polarländerna, företer en mindre omvexling, på samma
sätt förhäller det sig äfven med menniskan.

Den aktiva och passiva rasens utbredning. Af allt, livad vi kunnat

inhemta om folkens karakter, lefnadssätt och utbredning på olika kulturgrader,,

måste vi antaga, att jorden först till större delen beboddes af de passiva men-

niskorna. Den aktiva rasen har säkerligen hufvudsakligen i de högre berg-

länderna tagit de första kraftiga stegen på den utvecklingsbana, som fört

honom till makt och storhet. Härifrån nedsteg han, följande strömmarnas

lopp, i lågdalarna, utbredde sig öfver slättländerna, blandade sig med den

passiva befolkningen och gick öfver allt, der klimat och jordmån voro gyn-

samma, som segrare ut ur den strid, som i naturen ständigt pågår mellan det

olikartade.

Vi finna i sjelfva verket ännu i dag öfver hela den bebodda delen af

jorden representanter för alla dessa kulturskeden, ifrån den passiva befolk-

ningens urtillstånd genom alla öfvergångsskeden, å ena sidan till de passiva

folkens högsta kulturgrad och å den andra ända till den ädla utbildning, som

den aktiva rasen hos de germaniska och romanska folken hunnit.

Den passiva mensklighetens allra första kulturbemödanden kunna vi noga

följa hos folken i Sydamerikas urskogar, hos Australiens kustinvånare, bland

pesjäräerna, boshmännen och Californias urinvånare, och dessa folks ursprung-

liga lefnadssätt gör det mer än sannolikt, att vi deruti ha för våra ögon en

trogen motbild af våra äldsta förfäders kultur.

Det nästa utvecklingssteget visar sig i lefnadssättet hos Nord- och Syd-

amerikas jagar- och fiskarfolk. Polarfolket och infödingarna vid Nutkasundet

höra hit. De ega redan fasta bostäder, husgeråd, verktyg, såsom hammare,
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yxa och såg, förstå äfven redan att bearbeta växtfiberämnen och utmärka sig

i synnerhet framför cle nyss nämda genom yttringar af ett framträdande själs-

lif, som ger sig till känna i begrafningsceremonier, familj- och religiösa bruk.

Musik, dans, ja, till och med tecknande konster och första början till ett

skriftspråk bevisa, att lifvets företeelser ej gå spårlöst förbi. Hågkomst af

det förflutna och bevarande af gjorda erfarenheter äro historiens första be-

gynnelse. Hos de passiva nomaderna, och bland dem så väl hos nordens

skogsnomader: ostjäkerna, buräterna, samojederna, tunguserna, jakuterna och

lapparna, som hos den tempererade zonens herdefolk, framträda dessa kultur-

tecken ännu afgjorclare. De ha sina lagar, ett ordnadt familjlif och en

bestämd tidräkning. Samhälligheten utvecklar sig under höflighetens och gäst-

vänlighetens skyddande former; i det råa bytets ställe träder en redan tern-

ligen ordnad handel, som för med sig ett fullkomligare räknesystem samt begag-

nandet af mått och mynt. Det oaktadt och trots handelskaravanernas och

resandes berättelser uppstår dock ingen lust att se och utforska främmande

länder, och poesi och bildande konst få sin utveckling mera genom fantasins

fria bemödanden än genom romantiska tilldragelser under ett af äfventyr

uppfyldt lif.

Pä samma sätt, om också ej med samma utsigt till fullständighet i resul-

tat, kunna vi bland de ännu lefvande folken uppspåra den aktiva rasens-

olika bildningsskeden. Tsjerkesserna i Kaukasus' högdalar, invånarna i Tau-

ras' och Kurdistans bergländer, vidare de på Ketverkedjan boende fria folk-

stammarna, folken på Himalaja och de båda Gats på Vestra indiska halfön

utmärka sig ännu i dag genom denna ursprungliga naturkarakter, som ligger

till grund för olikheten mellan den aktiva och passiva rasen. Frihetskärlek,

tapperhet, medvetande af menniskovärde och menniskorätt, poetiskt sinne och.

sträfvande efter ära och anseende äro denna ras medfödda egenskaper. De
egas af stammar, som i andra hänseenden ännu befinna sig i de första kultur-

skedena. Der sådana menniskor i följd af sin lifliga vandringslust blefvo

underkastade förändrade naturinflytelser, der de, i de länder de anfallit, måste

genom sin högre intelligens från den i antal öfverlägsna passiva befolk-

ningen tillkämpa sig sina lefnadsbehof, uppöfvades deras mångfaldiga krafter

och uppsvingade de sig snart till den högsta blomstring. Medelhafvets kuster,

framför allt Grekland och Italien, de angränsande länderna i Mindre Asien

och Afrika, äfvensom det inre af Europa och Asien, blefvo utvecklingsorter

för högt begåfvade kulturfolk, hvilka, drifna af begäret att utforska fjerran

länder, den aktiva rasens utmärkande egendomlighet, kommo i strid med
den passiva rasens folk och genom att till någon del blanda sig med dem
grundade kolossala stater, bland hvilka Mejico, Peru, Egypten, Kina äro några,

af de mest betydande.

På historiens säkra mark kunna vi här följa utvecklingen allt ifrån feni-

cerna, som detta begär att utforska fjerran länder förde utom Herakles' stöder

ända till de nordiska hafvens kuster. Denna utvandrings- och eröfringslust,

som föranledde macedonernas tåg till Indiens haf, förde äfven nordmännen
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till Island och vidare till Amerika, portugiserna rundt omkring Goda hopps-

udden, spaniorerna till Mejico och Peru, kosackerna till Sibirien samt briterna

till Söderhafvet och den isiga polarzonen. Samma forskningslust har äfven i

vår tid genom uppfinningen af jernvägarna, ångbåtarna och telegraferna nä-

stan upphäft rummets och tidens hinder. Resor och forskning ha blifvit en

gemensam uppgift, och de aktiva folken taga derigenom allt mer hela jord-

kretsen som sitt rättmätiga arf i besittning.

De germaniska folkens kulturspridande betydelse blir oss genom ingenting

så klar och i ögonen fallande som genom en jemförelse mellan nyzeeländar-

nas tillstånd år 1770 och den bildningsgrad, hvarpå denna herliga, sydost om
Australien belägna ös invånare nu befinna sig. Thompson, i sitt berömda

arbete "The story of New-Zealand", anställer en sådan jemförelse, och

Hochstetter, hvilken som geolog åtföljde "Novara" under dess verldsomsegling

och efter dess afresa flera månader qvarstannade för att studera dessa märk-

yärdiga öars förhållanden, bekräftar den samma.

1770.

Menniskoätandet i flor.

Oupphörliga krig.

Krigföring utan eldvapen.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Mord, förorsakade af vidskepelse, mycket

talrika.

Barnmord vanliga.

Främlingar ej tålda.

En tiondedel af befolkningen slafvar.

Folkmängden beräknad till 100 000.

Intet skriftspråk.

Utan skydd mot kopporna.

Potatis, boskapskreatur och svin obekanta.

Plogen okänd.

Sädesslagen okända.

Ingen handel.

Maorilagar gällande.

Illa ventilerade kojor.

Maoridrägt begagnad.

Nya Zeeland år

1859.

Intet fall af menniskoätande sedan 1843.

Intet allmänt krig sedan 1841.

Så mycken kännedom om krigföring med eld-

vapen, att man kunde göra sjelfva euro-

péerna motstånd.

Mord sällsynta.

18. Maorifödoämnen.

19. De döda obegrafna.

20. Inga eldvapen.

'21. Te och socker okända.

22. Inga europeiska kolonister.

23. Europeiska fartyg plundrade.

24. Tobaksrökning och starka drycker okända.

Barnmord sällsynta.

Engelska nybyggare i närheten af byarna

eftersökta.

Intet slafveri mer.

Folkmängden beräknad till 56 000.

Hela bibeln öfversatt och många böcker

tryckta på maorispråket.

Två tredjedelar af befolkningen vaccinerade.

Potatis, boskapskreatur och svin öfver allt.

Plogen begagnad.

Betydlig sädesodling.

Betydlig handel med engelska kolonierna.

Engelska lagar önskade.

Illa ventilerade kojor, få trähus.

Ylletäcken (filtar) och ofullständig europeisk

drägt i bruk.

Maorifödoämnen jemte fläsk, kött, potatis och

spanmål.

De döda nästan alltid begrafna.

Dubbelbössor och ammunition i öfverflöd.

Te och socker allmänt i bruk.

Inemot 60 000 européer i landet.

Fartyg aldrig mer plundrade.

Tobaksrökning allmän och drickande likaledes.



MENNISKOSLAGTETS KULTURHISTORISKA UTVECKLIKG. 27

25. Jern, spik och färgade tygstycken begag-

nade som bytesmedel.

26. Qvinnorna måste arbeta mycket.

27. Maorikokkonst i bruk.

28. Kristendomen okänd.

29. Tro på ett lif efter detta.

30. Kommunism.

31. Krig, tabu, fester voro samtalsämnen.

32. Stammarna söndrade af gamla tvister.

33. Af hunger drifna till arbete.

34. Allmänt ömsesidigt misstroende.

35. »Kommen i land, och vi skola slå ihjäl

och äta upp er allesammans», voro de

afskräckande ord, hvarmed de första

upptäckarna mottogos.

Penningar det enda betalningsmedlet.

Qvinnorna arbeta mycket af fri vilja.

Grytor, pannor och maorikokkonst.

35 000 kristna.

Tro på ett lif efter detta.

Den lösa egendomen är privategendom, till

en del äfven jorden.

Man samtalar om handel, fartyg, jordens af-

kastning, lagarna, plogen, hästar, spanmål,

mjöl o. s. v.

Förbund mellan gamla fiender till gemen-

samt skydd.

Af hunger och begäret att skaffa sig nödvän-

dighets- och lyxvaror drifna till arbete.

Med få undantag ömsesidigt förtroende.

»Om vi reste oss mot kolonisterna, skulle vi

tillstoppa den källa, hvarifrån vi erhållit så

många fördelar», sade 1857 Moanui i sin

skrifvelse till Hawkes bay- journal.
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Fig. 34. Typer för de växtätande folken. Infödingar på Söderhafsöarna.

De menskliga drifterna anledning till de första uppfinningarna.

Det må nu förhålla sig med menniskoslägtets ursprung huru som helst,

och mensklighetens vagga må sökas i den ena eller andra delen af jorden,

visst är dock, att de äldsta meimiskorna voro betydligt olika vår planets nu

varande invånare.

Som vi sett, har en stor fysisk olikhet utbildat sig, ehuru denna olikhet

är af helt annan art än den, folktron vanligen föreställer sig. Ty våra ur-

fader, våra äldsta förfäder, utmärkte sig ej genom den jätteartade storlek, man
förr alltid som en karakteristisk egenskap tillade dem; tvärtom synas urmen-

niskorna, om vi få döma af de qvarlefvor, vi påträffa i de geologiska lagren, i

storlek och fysisk utbildning i allmänhet varit oss underlägsna. Och i andligt

hänseende är afståndet alldeles omätligt. Motsatsen mellan mensklighetens

första skeden och hennes nu varande kulturgrad är ej mindre än det af-

stånd, som skiljer det nyfödda barnet från den utvecklade och högst bildade

menniskan. Ty alla färdigheter, alla erfarenheter och kunskaper, liksom alla

dessa den inre verldens sköna blomster, som ett nära samlif och ett ömse-

sidigt behof och bistånd kalla i dagen, allt detta är ett alster af tiden och

omständigheterna, en långsamt mognad frukt af boningsort, 'klimat, sol och

regn, hunger och törst.

Vi ha till verlden ej fört med oss någonting. Hos menniskan finnes från

början ingenting af allt, som menskligheten nu eger, ingenting annat än för-
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mågan att göra allt till sin egendom. Hon blir endast genom nöden uppfin-

nare, och. ännu i dag kunna vi i barnets långsamma utveckling urskilja all-

deles samma perioder och faser, som till och med det fint bildade kulturfolket

måste genomgå för att hinna sin högsta ståndpunkt. Äro också under den

högre utvecklingen vissa drifter ej längre lika uteslutande rådande som un-

der den första ungdomen, emedan andra och mera betydande tillkomma, nya

behof utbilda sig, det naturliga lefnadssättet till en del måste uppgifvas och

kroj^p och själ omgestalta sig efter de på dem inverkande förhållandena, be-

hålla dock de lifsvilkor, som utmärka menniskans djuriska natur, sitt beher-

skande inflytande, och

den enskilda menni-

skans fysiologi får der-

för vid en blick på hela

slägtets utveckling på
inga vilkor lemnas å

sido.

Menniskan intager

gent emot naturens öf-

riga skapelser en all-

deles egendomlig ställ-

ning. På ena sidan

hjebplösare än djuren,

uppsvingar hon sig

dock genom förståndig

användning af sina för-

mögenheter till deras

herre. Den verksam-

maste af sina drifter,

sjelfbevarelsens, kan

hon visserligen genom

cle mest olikartade nä-

ringsmedel tillfreds-

ställa. Vegetabilisk så

väl som animalisk föda

krossar hon med tän-

derna lika lätt, medan djuren äro företrädesvis hänvisade till det ena eller

andra slaget. Deremot kan hon ej, som dessa, utan olägenhet uteslutande, ja,

ej ens längre tid, nära sig med ett enda födoämne. Hennes hud förändras ej

med årstiden, liksom många j)elsbärande fyrfotadjurs eller de befjädrade fåg-

larnas. Kampen med naturen är för henne långt hårdare än för djuret, som
till denna strid medför vida större fysiska krafter.

Hvilken oupphörlig vård och tillsyn behöfver ej barnet, innan det kan

hjelpligt röra sig på egen hand!

Men menniskan har ett vapen, som tiodubblar hennes krafter. Detta

Fig. 35. Typ för de hufvudsakligen köttätande folken,

amerikansk indian.

Nord-
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vapen är hennes förnuft. Det förlänger hennes arm, bevingar hennes steg,

förstärker hennes sinnen. Det lär henne göra iakttagelser och använda dem;

det lär henne fånga den snabba hästen, fjettra den väldiga elefanten och narra

den listiga räfven. Med dess tillhjelp blir hon den yttre verldens herre; men

i hennes inre bygga känsla och fantasi det godas och skönas rike, hvarutur

intet yttre våld kan fördrifva henne.

Lyckans, det inre så väl som det yttre välbefinnandets vilkor äro för hvarje

menniska olika, och de mångdubblas med krafternas tillväxt, så att endast den

yttersta ansträngning, den förnuftigaste användning af våra förmögenheter kan

något så när fullständigt uppfylla dem. Och deri ligger den evigt eggande

sporren, som hvarken lemnar menskligheten eller den enskilde någon rast eller

ro, utan oupphörligt drifver dem mot ett mål, som det ej är någon dödlig be-

skärdt att verkligt uppnå. «

Huru långt än menniskoanden bäres af sina vingar, öppna sig dock för

hans blick ständigt nya rymder, som han ännu ej genomflugit, och om han

än, när synkretsen vidgas, känner sig fyld och lyft af det herliga med-

vetandet af sitt höga ursprung, känner han- dock allt jemt på samma gång

denna evigt otillfredsstälda längtan, som är källan till all smärta så väl som
till all fröjd. Denna osläckta och osläckliga törst, som intet djur kan erfara,

som för menniskan endast känner två tider, ett förflutet och ett tillkommande,

men intet närvarande, som låter henne sväfva mellan sorgen öfver ett förloradt

och hoppet om ett kommande, hon är mensklighetens allra egnaste egendom;

genom henne förädlas, utan henne förfäas hon.

Vi nämde nyss sjelfbevarelsedriften såsom den bland menniskans

drifter, som först och kraftigast tvingar henne till en viss verksamhet.

Hungern drifver henne att skaffa sig för hennes uppehälle passande födo-

ämnen. Der de ej i riklig mängd eller i njutbar form bjudas henne af na-

turen sjelf, måste menniskan för att erhålla dem än uttänka redskap, vapen
och jag tmetoder, än taga elden och kölden, än solens och luftens torkande

egenskaper i anspråk, dels för att göra växt- och djurrikets råa alster ät-

bara, dels för att förvara dem för kommande behof. Mot de plötsliga tempe-

raturvexlingarna måste hon, om de mycket smärtsamt inverka på hennes kropp,

värja sig genom betäckning, kläder, eller genom skyddande väggar, bostä-

der. Men dessa första hjelpmeclel må vara aldrig så enkla, kunna de dock

endast erhållas genom en bearbetning af råämnen, hvilket åter fordrar en

mängd olikartade verktyg.

De allra första behofven, som redan den enskilda menniskan känner, måste

således drifva henne till uppfinningar, hvilka erbjuda henne medel till förfär-

digande af vapen, husgeråd, kläder och bostäder.

Ej mindre vigtig är den dernäst uppträdande fortplantningsdriften,

driften att uppehålla slägtet. Hon tvingar menniskan till samhällighet, och

sålunda uppstår språket. Menniskorna komma i de mångfaldigaste förhållan-

den till hvarandra, känslorna bli mera koncentrerade, och hvad som förut blott

var ett af nödvändigheten pålagdt tvång, erhåller derigenom, att det nu mera
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tjenar till förhöjande af intrycket på andra, en större betydelse. För att synas

behagligare for vänner eller fruktansvärdare för fiender utsmyckar menniskan

sitt yttre, och det är häruti, vi ha att söka konstens första upprinnelse. När
den råe vilden i brist på andra hjelpmedel ingnider sin kropp med ockra,,

tillfredsställer han alldeles samma menskliga böjelse, som i det civiliserade

Europa satt spiran i handen på stormakten modet: begäret att genom använ-

dande af yttre medel stegra intrycket på andra.

Eedan vid en flygtig betraktelse se vi, huru dessa outplånliga drifter bi-

behållit sitt välde öfver menniskan. Endast i sättet att tillfredsställa dem visar

sig en väsentlig skilnad mellan ett folk på en hög kulturgrad och ett sådant,

som ännu befinner sig i sin utvecklings barndom. Så snart den historiska tra-

ditionen börjar, få vi en säker hållpunkt för bedömandet af odlingens framsteg,

men så länge vi endast måste grunda våra slutsatser på några spridda lem-

ningar, ett verktyg, grundplanen till ett boningshus eller en stenhög, är det

rådligast att taga den enskilda menniskans utveckling till utgångspunkt för

bedömande af hela mensklighetens.

Födoämnen. Eldens användande. Medan djuret är hänvisadt till ett

visst bestämdt födoämne och dess vistelseort sålunda deraf beroende, kan men-
niskan stilla sin hunger med de mest olikartade naturalster och således utbreda

sig öfver hela jorden.

Är det ej hennes förnuft, som låtit henne upptäcka det njutbara i de

mångfaldigaste former? Vi kunna som sannolikt antaga, att hon först med
tiden öfvervann sin motvilja mot många naturalster, som sedermera blifvit

henne ett behof och hvilkas förtärande ej kunde bli utan inflytande vare sig

på hennes kroppsliga eller andliga utbildning. Vi behöfva i detta fall endast

erinra oss tobakens och de öfriga narkotiska ämnenas historia. Vin och alla

jästa drycker lärde sig menniskan först mycket sent åstadkomma, och likväl

ha dessa näringsmedel tillkämpat sig en makt, som indelar jorden i verkliga

riken, i en region, der den kinesiska växten ensam eller åtminstone i öfver-

vägande grad fortares som varm dryck, i en kafferegion, hvars invånare ej,

förtära te, men i stället en infusion på kaffeträdets frukt, eller i tobaks-,

opium-, betel-, koka- och hampländer, i hvilka alla något visst af dessa narko-

tiska ämnen begagnas som näringsmedel. Men det är ej blott i sådana grupper,

vi, efter de egendomliga näringsämnen hon begagnar, kunna indela mensklig-

heten; vi påträffa äfven väsentliga kännemärken, med hvilkas tillhjelp vi genast

kunna skilja invånarna i ett vinland från medlemmarna af en ölnation, kött-

ätarna från invånarna i de länder, der växtämnen utgöra det hufvudsakliga födo-

ämnet. Bredvid den nästan uteslutande af kött lefvande nordamerikanske in-

dianen afbilda vi (fig. 34 och 35) några infödingar från Söderhafsöarna, som

hemta sin hufvudsakligaste föda från växtriket, och upptäcka strax i den yttre

gestalten, men framför allt i ansigtsdragens bildning, det inflytande födoämnenas

beskaffenhet utöfvar på hela utvecklingen.

Det är af högsta intresse att iakttaga, huru en förändring i detta hän-

seende hos hela folk småningom alstrat en förändring icke blott i kropps-
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beskaffenhet, utan äfven, och framför allt, i andlig begålning, temperament och

karakter. Den veke indern afskyr köttmat såsom sin gudom misshaglig, men

ej är det hans milda religion, som först förbjudit honom att döda djuren, utan

långt sannolikare är, att hans sedliga och religiösa åsigter och inrättningar

äro en frukt af hans folks lefnadssätt, som af något naturligt tvång eller någon

naturlig förkärlek förmåddes att välja ris och frukter till sina hufvudsakliga

näringsmedel. Huru himmelsvidt olikt hans skaplynne är ej den nordameri-

kanske indianens, hvars lif och välbefinnande ej bero af växtverldens alster,

utan af hvacl den blodiga jagten inbringar! Vi behöfva ej gå långt för att

komma till den slutsatsen, att rättvisa, mildhet och alla kärlekens och billig-

hetens dygder långt senare utveckla sig hos ett jägarfolk och i ett hårdt luft-

streck, der växtriket endast förmår gifva en knapp föda, än i cle verldstrakter,

som genom ett gynsamt klimat blifvit hem för sädesslagen och fruktträden.

Men å andra sidan finner ej heller menniskan i de trakter, der naturen ej upp-

bjuder till någon kamp och endast till ett ringa och lätt arbete, någon anled-

ning att öfva sina krafter, stärka och stålsätta sin karakter. Menniskonaturen

urartar här, ej till vildhet, utan till feghet och list.

Språket sjelft, den beundransvärdaste skajDelsen af mensklighetens andliga

krafter, är ett bevis på, af hvilken oändlig vigt det är för ett folk, med
hvilka ämnen det stillar sin hunger. Liksom ingen roffågel är i stånd att

fröjda vårt öra med en angenäm sång, och en melodisk röst är utmärkande

endast för de växtätande fåglarna, lika så förlorar också menniskotungan vid

länge fortsatt förtärande af fet köttmat sin rörlighet, och de trandrickancle

och späckätande polarfolkens språk förefaller afskyvärclt i jemförelse med den

rena klangen i det språk, som talas af de varma ländernas invånare. Det är

ingen tillfällighet, att de bästa sångarna och sångerskorna komma till oss från

Italien. Sånganlaget finnes i allmänhet der, hvarest en lätt föda alstrar lätt

blod och lätt sinne, och den frihet, hvarmed tungan rör sig, tillåter då att

bland alla medel välja de skönaste till att uttrycka, livad som föregår inom

menniskan. Så uppstår den herliga jemvigt mellan vokaler och konsonanter,

som vi beundra hos sanskrit, forngrekiskan och latinet, och bland cle lefvande

språken i synnerhet hos spanskan och italienskan, och som till och med redan

ger sig till känna i de folks språk, hvilka, i likhet med invånarna på Vänskaps-

öarna, stå på en låg kulturgrad, medan det otympliga organet hos de stammar,

hvilka deras hembygds natur bereder en tyngre föda, antingen uttrycker sig i

oangenäma, entoniga vokalljud eller i ett rassel af skorrande och hväsande

konsonanter.

Om vi af förhållandena hos de folk, som ännu stå på kulturens lägsta

trappsteg, få sluta till menniskans ursprungliga tillstånd, synes den animaliska

födan i första början varit hennes hufvudsakligaste näringsämne. Botokuderna

och boshmännen stoppa alla små djur, de kunna fånga, i munnen: maskar,

gräshoppor, muslor, insekter, utan att de finna det minsta motbjudande cler-

uti. Lika litet kräsmagade äro indianerna i cle sydamerikanska urskogarna

(indi os da måtto). Apor äro deras största läckerheter, och hvad de indiska
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svalbona äro för kinesen eller snäppan för den europeiska läckergommen,

äro för dem några stora, i trädstammarna boende larver. Myror höra äfven

till deras läckerheter. De större stekas, de mindre låta de på en i myrstac-

ken nedstucken käpp springa rakt in i munnen. Gräshopporna, som i ofant-

liga svärmar draga fram öfver många trakter af Asien, ge invånarna en om-
tyckt föda, och ma- „_ -

, x

dagasserna förstå V--.
.
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\

att genom ett en-

kelt, i vidstående

plansch (fig. 36) af-

bildadt fängstsätt

skaffa sig dem i rik-

lig mängd.

En egendomlig

sed är förtärandet af

menniskokött, hvil-

ken ännu anträffas

hos många af Sö-

derhafvets folk och,

att döma af de

spår deraf, jord-

fynden innehålla,

synes varit hos ur-

folken allmän. Om
det än förefaller

den bildade känslan

ohyggligt att tänka

sig in i de dermed

förbundna gräsligheterna, ligger dock ej för dessa menniskors råa sinnen något

onaturligt deruti. Tillgifvenhetens band finnas ej bland dem eller äro blott

undantag. Hvarifrån skulle de också hemtat deltagandet för andras öde och

känslan för helgden af andras lif, när de ofta ej ens önska sitt eget lifs fort-

varo! Det fins för dem lika litet ett i morgon som ett i går. Lifvet rör sig

blott omkring tillfredsställandet af ögonblickets drifter.

Stark hunger, när ingen annan föda stod att erhålla, eller brinnande

hämdlystnad, det vilda begäret att helt och hållet tillintetgöra motståndaren,

var sannolikt den orsak, som sedermera ledde till dödandet och uppätandet af

barn, värnlösa och svaga personer. Erfarenheten att menniskokött är mört

och välsmakande — och denna erfarenhet synes bland de nyss nämda folken

vara allmän — väckte lusten efter njutningens förnyande.

Har nu tillika ett slags religion, en rå fetisj- eller afgudadyrkan, behofvet

att offra det dyrbaraste, utbildat sig, blir menniskoslagtandet till slut till

och med ett förtjenstfullt verk, och ett bruk, som på sådant sätt förenar det

angenäma med det nyttiga, skall endast med stor svårighet låta utrota sig.

Uppfinningarnas bok, I (u. 3). 3

Fig. 36. Gräshoppsfångst på Madagaskar.
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Då Australien började koloniseras, voro folken på många af de nu mest

uppsökta öarna de ifrigaste menniskoätarna. Missionärernas bemödanden att

förmå dem afstå derifrån förblefvo så godt som fruktlösa; men då vildarna i

köttet af de utaf européerna införda svinen, som emellertid i många trakter

blifvit förvildade, upptäckte en mera välsmakande föda, afstodo de sjelfmant

från bruket att uppäta sina medborgare.

Men ehuru vi se den vegetabiliska födan hos de råa folken i allmänhet spela

en underordnad rol, ligger väl orsaken dertill endast i den större lättheten att

erhålla animalisk föda; ty redan af tändernas beskaffenhet måste vi sluta, att

växtämnena varit och fortfarande äro naturliga näringsmedel för menniskan på

alla hennes utvecklingsgrader. Tänderna förete samma egendomligheter som

utmärka växtätarnas. Dertill kommer, att våra närmaste fränder bland djuren,

aporna, till största delen endast lefva af växtämnen, allt bevis, som den bud-

distiska sagan, att menniskorna ursprungligen endast lefvat af vegetabilier, skulle

kunna gifva en ökad styrka.

Allt efter den boningsort, en folkstam innehade, och den fruktbarhet, som

der utvecklade sig, blefvo dess näringsmedel uteslutande de ena eller de andra.

Först var det de i ögonen fallande köttiga och saftiga frukterna på de vikit

växande träden och buskarna, hvaraf menniskan såg djuren äta och som der-

för äfven hon började uppsöka. Den bredbladiga, skuggrika bananen utgör

hos många af tropikernas folk ett af de förnämsta födoämnena. Dess frukter

ha ofta en vigt af 80 till 90 svenska skålpund, och de växa så rikligt, att

samma jordrymd kan frambringa tio gånger mer bananer än potatis och hundra

gånger mer än hvete. Visserligen är bananens frukt ej synnerligt närande,

men om potatisen måste gifva de irländska arbetarna ersättning för de

krafter de förbrukat, är i de heta klimaten, cler behofvet af föda dessutom

är långt mindre, en i sådan ymnighet växande frukt fullkomligt tillräcklig

att mätta. Hon saknas också aldrig omkring de sydamerikanska negrernas

kojor, der hon äfven ofta, såsom på vår afbildning (fig. 37), förekommer i

sällskap med melonträdet, hvars saftiga frukt ger infödingarna ett kylande, an-

genämt kött.

Det är dernäst palmarterna med sin sockerrika saft och sin utomordent-

liga fruktbarhet, som i de trakter, der de äro inhemska, framför alla öfriga

växter fått sig ålagdt att gifva menniskan hennes föda. I synnerhet intaga

dadelpalmen (fig. 38) och kokospalmen (fig. 39) i detta hänseende ett högt

rum, clen förra i norra Afrika, den senare öfver allt på Söclerhafvets öar, der

äfven brödträdet växer, af hvars frukt fig. 40 ger oss en afbildning. När vi

höra, att detta nyttiga träd ger sä rikliga skördar, att Cook kunde yttra, att

en person, som på Tahiti planterar tio brödträd, dermed sörjt för sitt uppehälle

under hela sin lifstid, kan det ej förvåna oss att der finna menniskor, hvilkas

enda arbete är att äta och dricka.

Sädesslagen kommo långt senare och först hand i hand med utbildningen

af en ordnad boskapsskötsel i allmänt bruk. De ha följt den hvita, kultur-

bärande rasen på hans vandring öfver jorden och äro nu nästan öfver allt
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Fig. 37. Banan och melonträd.

inhemska. Hvar vårt bröds egentliga hemland är, veta vi ej. Somliga för-

lägga det till menniskoslägtets gamla vagga, till Tibet eller Mindre Asiens

högländer, medan andra i de mejikanska bergstrakterna vilja ha funnit våra

sädesslags vilda anförvandter, utan att dock några åtgörande bevis för den

ena eller andra åsigten ännu kunnat utfinnas. Vi kunna nästan med bestämd-

het angifva de ursprungliga fyndorterna för de flesta kulturväxterna, men hvar

Ceres' barn först grönskade, derom ha vi ingen säker underrättelse.
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Man beräknar antalet af de användbara eller, rättare sagdt, af de verk-

ligt använda växterna (ty en stor mängd har ännu ej blifvit tvungen att ar-

beta för menniskan, utan framlefver ännu i frihet sitt obemärkta lif) till mer

än 3000. Mer än 2500 deraf uppdragas i europeiska trädgårdar. Af dem

tjena blott vid pass 600 arter till födoämnen; 290 af dessa arter ge ätliga

frukter och frön, 120 grönsaker, 100 ätliga rötter, rotknölar och lökar, 40 äro

sädesslag, omkring 20 gifva sago och stärkelse och ungefär lika många socker

Fig. 38. Dadelpalmen.

och honung. Dessutom får man oljor af 30 arter och vin af 6. Antalet af de

medicinska växterna uppgår till omkring 1140 och af dem, som användas inom

olika industrigrenar, till mer än 350. Af dessa gifva 76 färgämnen, 8 vax,

16 salt, och mer än 40 odlas som foderväxter. Af giftiga växter odlas in-

emot 250. Af dessa äro endast 66 narkotiska; alla de öfriga tillhöra de skarpa

gifterna.

Men huru rått än de äldsta folkens sätt att stilla sin hunger kan förefalla

i jemförelse med vårt, finnes dock ett anmärkningsvärdt framsteg, som man
hittills anträffat hos alla folk utan undantag, och det är kännedomen om el-

dens bruk.
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Fig. 39.

\ r

Kokospalmen.

Det frivilliga begagnandet af elden är onekligen ett talande bevis på

menniskans högre intelligens. Fruktan och skräck voro visserligen den första

känslan vid anblicken af detta element. Död och förstöring betecknade öfver

allt dess väg, men ingen af dess välgörande egenskaper hade ännu blifvit

upptäckt. Under förfärliga åskväder sköt blixtstrålen ned ur molnet, satte

skogen i brand och dref allt lefvande, som kunde taga till flykten, ur dess

bostäder, eller inträffade väl-

diga jordskalf, förenade med
vulkaniska utbrott, hvarvid

det enda fasta och bestån-

dande, marken, kom i en

förfärlig rörelse, på samma
gång man gjorde den iakt-

tagelsen, att elementet till-

intetgjorde alla kroppar,

hvarmed det kom i berö-

ring, och redan på långt af-

stånd kunde förorsaka smärt-

samma sår och skador.

Men småningom vande

man sig äfven vid sådana

intryck, och den eftersin-

nande menniskan begagnade sig af livad hon förut fruktat för att nu i sin

tur väcka fruktan hos sina många oförnuftiga fiender. Eldar bortskrämde

djuren och tjenade till skyddsmedel under natten; den flammande lågan höll

rofdjuren på afstånd, den skarpa röken de blodsugande insekternas lilla, men
besvärliga folk, och

liksom vi begagna ci-

garröken som det säk-

raste skyddsmedlet mot

myggorna, lägga sig

senegalnegrerna i rö-

ken från sina läger-

eldar för att under

hvilans timmar hålla de

plågsamma moskiterna

på afstånd (fig. 41).

Men af de verk-

ningar, elden genom

värmet utöfvar på
andra kroppar, var

den förtärande den första, som iakttogs och användes. På denna tid, då alla

verktyg ännu saknades, fäns intet lättare sätt att förkorta ett stycke trä,

som för något ändamål var för långt, än att hålla dess ena ända i elden

Fig. 40. Brödträdets frukt.
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och låta så stor del deraf, som man önskade, långsamt förbrinna. Sedermera

gjordes äfven den iakttagelsen, att många ämnen genom elden undergå en för-

vandling, hvarigenom de bli användbara för vissa ändamål. Man iakttog, att

vattnet genom värmet låter upplösa sig i ånga och att fuktiga föremål kunna

torkas vid elden. Kött, som i sitt råa tillstånd lätt är utsatt för att skäm-

mas, visade sig, när det torkades och röktes, vida varaktigare, och i denna

tillredning af det stundom i öfvermått dödade villebrådet har man att söka

kokkonstens första begynnelse. Småningom fann man tillika, att de klum-

piga kärl, man lärt sig forma af den böjliga leran och som man lät torka

Fig. 41. Rök som »skyddsmedel mot moskiter lios senegalDegrerna.

i solen, blefvo vida fastare och användbarare, om man utsatte dem för eldens

inverkan, och man brände nu leran.

Men med tillhjelp af dessa kärl tog matlagningen ett ytterligare steg

framåt. Kokkonsten fick en större utbildning. Hon hade visserligen i sin

råaste form redan förut blifvit öfvad, då man i små gropar, hvilkas väggar

man genom stampning och eldens tillhjelp gjort fastare, uppvärmt vatten på

det sätt, att man kastat glödande stenar cleri, såsom boshmännen ännu i dag

bruka. Men denna metod var dock allt för klumpig, att han ej skulle helt

och hållet komma ur bruk, så snart ändamålsenliga kokkärl medgåfvo ett

fullkomligare användande af elden.

Slutligen blef äfven metallernas utdragande och bearbetande först genom
elden möjligt, och det behöfs ingen utsväfvande fantasi för att i detta element

se den väsentligaste befrämjaren af den menskliga odlingen.
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Denna eldens vigt och allmänna användbarhet ledde snart helt naturligt

till försök att upptänka medel, hvarigenom man kunde när som helst skaffa

sig eld. På den allra första tiden, innan man ännu kände till sådana medel,

förvarade man den naturliga elden, som man fått genom blixten eller ett vul-

kaniskt utbrott, på det sätt, att man gaf honom oupphörlig näring, och de

religiösa bruk hos många folk, som ha afseende på heliga eldar och deras

sorgfälliga, af särskilda prester och prestinnor öfvervakade underhåll, bevisa oss

ännu i dag, med hvilka tacksamma känslor man i gamla hjelplösa tider ärade

den väldiga naturkraften.

Vi ega visserligen flera, mycket olika värmealstrande krafter, men det

är först småningom, vi lärt oss känna och begagna dem. Urinvånarna stod

blott en väg öppen, men den ha de också allesammans beträdt. Det första

och ursprungligaste elddonet, sådant vi ännu finna det i bruk på Söderhafvets

öar, hos sydafrikanska folk samt hos Sydamerikas indianer, var ett friktions-

elddon. Det har nästan öfver allt samma ut-

seende och består af en kloss eller brädlapp

af lätt, mjukt virke, som på sin öfre sida är

försedd med ett antal halfrunda hål, samt af en

längre, vid pass en tum tjock käpp af hårdt

trä, det egentliga friktionsverktyget. När eld

skall uppgöras, fyllas hålen i träklossen med
ett lätt antändligt tunder af murket trä eller

dylikt, och den hårda träkäppen med sin ned-

till något tillspetsade ända stickes in i detta

tunder, medan klossen lägges på marken för

att kunna stadigt hållas med fötterna. Med
händerna eller, ännu bättre, genom dragande

fram och tillbaka på ett vid en båge spändt

och omkring käppen lindadt snöre sättes nu

käppen, som en snurra, i möjligast hastiga ro-

terande rörelse. Tundret blir derigenom så

upphettadt, att det kommer i glödning och kan

tända tort gräs eller halm. Vår afbildning

(fig. 42) visar oss en med sitt elddon syseisatt vilde. För att hålla käppen

i dess lodräta läge har han stuckit dess öfre ända i ett annat trästycke, som

han med högra handen trycker nedåt för att derigenom göra upphettningen

så mycket starkare.

Medan den fullkomligt råa menniskan uppäter allt, som hon kommer öf-

ver, aldrig gömmer något och hungern är den enda regulatorn af hennes mål-

tider, finna vi hos herde- och jägarfolken bestämda anrättningar och bestämda

mattider. Elden användes på mångfaldigare sätt till födoämnenas tillredning,

och icke blott lågan, utan äfven röken, hvars konserverande egenskap man
nu upptäckt och som erbjuder ett goclt medel att genom öfverskottets förva-

rande göra bristens tider drägliga. Tunguserna röka fisken så väl som köttet;

Fig. 42. Indian gnidande eld

med två trästycken.
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de nordamerikanska indianerna torka köttet af bisonoxen och bereda deraf

pemmikan; det torkade köttet bultas och blandas med björnister eller talg af

andra djur, och man får på detta sätt ett födoämne, som i synnerhet om
vintern är af stort värde. Grönländarna låta köttet frysa för att få det att

hålla sig, och det till hälften frusna, ofta äfven till hälften skämda sälköttet

ätes af dem med den förträffligaste aptit. Tillagningen lemnar i afseende på
renlighet allt att önska. Fingrarna få tjena till gaffel, och vill en grönländare

vara riktigt artig mot sin gäst, afslickar han först med tungan blodet och

smolket, som i kitteln satt sig på köttstycket, och det skulle vara en grof

ohöflighet att ej vilja mottaga, hvad som så artigt bjudes.

Fig. 43. En boshman på gnujagt.

Lapparna och tunguserna koka köttet i hafsvatten, och den tillsats af

rötter och starkt luktande kryddor, de gifVa det, förråder en ytterligare full-

komning af kokkonsten. Jemte det salta hafsvattnet användes äfven snart

stensalt, der det är åtkomligt, som medel att förvara köttet; men alltid är det

i främsta rummet de i norden boende stammarna, som på detta sätt sörja för

framtiden. Der större hjordar finnas, uppstår snart smör- och ostberedning.

Lapparna låta renmjölken frysa i stora kärl, hugga sönder henne i stycken och

begagna dessa till mynt. Hos jakuterna ätes smöret i stora klimpar eller

smältes och drickes.

Den naturliga drycken är vattnet. Dess allmänna, ymniga förekomst

äfvensom utmärkta förmåga att släcka törsten gör alla andra drycker öfver-

flöcliga. Det förblir clerför också länge den enda. Endast blodet af nyss dö-

dade djur begagnas ännu jemte vattnet att stilla törsten. Men märkvärdigt är,

att mjölken, hvartill likväl den unga menniskan först är anvisad, »af de råa

urfolken föga eller alls icke användes härtill.
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Med de högre kulturgrader, hvari menniskan inträder, i synnerhet i följd

af de förpligtelser, familjen eller stammen ålägger henne, söker hon skaffa sig

nya utvägar att tillfredsställa sina behof. Jag ten erhåller först en större

utbildning. Mod, kraft och list måste uppbjudas för att afhjelpa bristen eller

förskaffa njutningar. Boshmännen hålla framför sig ett på en stör uppsatt

strutshufvud och kunna på detta sätt närma sig den skygga gnun (fig. 43).

Nordamerikas indianer och andra vilda folk smyga sig på samma sätt i djur-

skepnader in på sitt villebråd (fig. 44), och australerna gömma sig, då de jaga

emun, bakom ett konstgjordt buskverk.

'/ f^p^y^f^^}1^^ SM^S^^l fi|ll§8

Fig. 44. Jagt under djurmask.

Utom jagten på skogens djur blir nu äfven fisket ett medel till lifsuppe-

hälle. Det drifves med båge och pilar, med spjut, nät, ja, till och med, så-

som hos Sydamerikas indianer, med giftiga växtsafter och frukter, som kastas

ut i floderna, och det öfvar sinnena på samma gång, som det ger anledning

till uttänkande af nya medel, vapen och redskap.

Eskimåstammarna och indianhorderna i det nordliga Amerika lefva största

delen af året af fiskfångst och endast en kort tid af jagt på landdjuren. De
äro utmärkta roddare och begagna sig allt efter fiskarnas olika art af nätet

(fig. 45) eller kastspjutet, hvaraf vi längre fram bland vapnen skola gifva en

afbildning. I handterandet af dessa redskap ega de en sådan skicklighet, att

eskimåerna till och med förstå att fånga fåglar i flygten med en håf (fig. 46),

som ej mycket skiljer sig från en förstorad flughåf.
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Då jagtens afkastning är osäker och beror af gynsamma eller ogynsamma

yttre omständigheter, måste lefnadssättet hos alla jägarfolk vara temligen rått.

Efter hand utbilda sig visserligen smak och förkärlek, men i början är det

dock mera födoämnenas myckenhet än deras beskaffenhet, som tillfredsställer.

Resande berätta, att tre boshmän kunna på en natt uppäta en hel gnu. En
eskimå slukade 20 skålpund sälspäck och drack dertill en lika stor mängd
skirdt smör, som på försök sattes framför honom. Kapten Cochrane berättar

till och med om en eskimå, som på 24 timmar åt upp bakfjerdingen af en

stor oxe och till desert 20 skålpund fett. Jakuterna äro sådana storätare,

Fig. 45. Indianer på fiske.

att det är en småsak för tre af dem att i en måltid äta upp en hel ren ända

intill benen. Men å andra sidan kunna äfven dessa samma menniskor uthärda

hunger vida längre än personer, som äro vana vid en regelbunden lefnads-

ordning.

I trakter med ständigt öfverflöd på villebråd och der jägaren således

kunde vara förvissad om, att denna källa till hans lifsuppehälle ej skulle ut-

sina, synes han ha tagit hem till sig djur, som utmärkte sig genom sin skön-

het och som han fångade lefvande, eller sådana, som endast gjorde honom
ringa motstånd, eller ännu mer sådana, som förrådde en viss benägenhet för

menskligt umgänge, samt gjort dem till sina följeslagare och tjenare. Apor,

papegojor och hundar anträffas redan hos Sydamerikas råaste folk som hus-

djur. Andra djurslag, och företrädesvis renen, åsnan, hästen, fåret, kamelen,
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laman och nötboskapen, som lefva i hjordar, sluta sig gerna till menniskan och

utöfva så till vida ett stort inflytande på hennes utveckling, som de smånin-

gom förvandla jägarens kringströfvande vilda lif till herdens stadigare lefhads-

sätt. Under umgänget med de nyttiga djuren lär menniskan sig känna deras

egendomligheter ej mindre som mjölkdjur än som last- och riddjur och blir

derigenom af sitt eget intresse manad att skona dem. Häruti ligger ett

väsentligt framsteg. Hon vet, att, äfven om villebrådet skulle tryta, ett litet

antal af dessa följeslagare skall gifva henne tillräcklig föda, och liksom jä-

garen först fann sin fröjd i njutning, utvecklar sig nu hos honom begäret att

ega och förvärfva, hvilket lär honom att uppföda hjordar, föröka dem och

sparsamt umgås med dem. Sedermera, när uppfödandet af hjordar, åtminstone

för en tid, blir en hufvud-

saklig näringskälla, odlas el-

ler planteras äfven särskilda

växter, och derutaf uppstår

småningom ett systematiskt

jordbruk, i följd hvarafde för-

ut kringvandrande stammar-

na blifva bofasta, ordna sin

verksamhet i regelbundet

återkommande syselsättnin-

gar och lära sig inse vigten

af fasta samhällsinrättningar.

Sedan menniskan upphört

att förtära sin föda i rått till-

stånd och lärt sig att med
konst göra henne smakliga-

re, har dermed ett område

för den mångfaldigaste ut-

bildning och öfning af olika

färdigheter, äfvensom för an-

vändning af gjorda erfaren-
i . •• j. • p- i Fig. 46. Eskimå fångande fåglar på klipporna.
heter, öppnat sig tor henne. & & ö F F^

Omsorgen för anskaffandet af lifsförnödenheter ledde till uppfinningen och

fullkomnandet af jagtvapnen. Smakens förfining leder till naturens, i synnerhet

växtrikets genomforskande och ökar summan af menniskans vetande.

Liksom nöden och begäret äro uppfinningarnas första omedelbara anled-

ningar, sporra de äfven till nya upptäckter. Kunde vi steg för steg följa

menniskan i hennes första försök att förtära markens frukter, skulle vi san-

nolikt äfven finna, att i början ofta oangenäma följder voro förbundna med
dessa försök. Ty begäret kastade sig väl i första rummet mer på det, som

visade sig grant och lysande för ögat, än på det, som till sin inre beskaf-

fenhet var tj enligt för menniskokroppen. Småningom blef dock det otjenliga,

det osmakliga ratadt, men den iakttagna verkningen det oaktadt stundom åter
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framkallad för att återställa kroppens störda helsotillstånd. De första stegen

till en praktisk läkekonst äro sannolikt lika gamla som växtrikets begagnande

till födoämnen. Läkekonsten sjelf utvidgades endast genom förökandet af de

läkemedel, hon indrog inom sitt område, men en verklig fullkomning utmärker

först de bildade folken.

Deremot anträffa vi redan hos folk, som i andra hänseenden stå på en

låg kulturgrad, smak för vissa ämnen, som för sin upplifvande egenskap för-

täras. Den råe vilden har endast driften att stilla sin hunger och stoppa

buken så full som möjligt. Den regellösa mattiden, som endast bestämmes af

tillgången på födoämnen, vänjer magen och alla tillhörande organ att på en

gång upptaga oerhörda qvantiteter, och i det fullständiga fyllandet af den

elastiska magsäcken består den förnämsta njutning, lifvet kan skänka boto-

kuden så väl som eskimån eller den brasilianske indianen. Men det förfinade

sinnet vill ha någonting mera. Den retning af nerverna, den förhöjning af

lifsverksamheten, som man efter förtäringen af vissa ämnen först tillfälligtvis

iakttog, synas lika önskvärda som det lugnande af de öfverretade sinnena och

de spända nerverna, hvaraf man sedermera känner behof.

Så snart menniskans inre känslor förädlas, söker hon efter medel att höja

sin glädje och lugna sin oro.

Underbart är i sanning att se, huru naturen öfver allt, i den varma sö-

dern som i de kalla polarländerna, låter henne i sitt bemödande att tillfreds-

ställa detta behof finna och beträda alldeles samma vägar. Hon har i jäs-

ningen, i den artificiela framställningen af spirituösa drycker, satt i menniskans

hand en verklig pandoraask, hvars fröjd- och sorgbringande innehåll i de mest

olika former utbredt sig nästan öfver hela den bebodda jorden.

Samma förfarande, som våra bränvinsbrännare och bryggare använda,

ligger till grund för beredningen af de otaliga slag af rusdrycker, af hvilka

det ena folket har ett, det andra ett annat. I de aflägsnare trakterna af Syd-

amerika tillreder man af majs en rusdryck, chica, om också på ett något

ursprungligare sätt än det, hvarpå våra bryggare åstadkomma* sitt öl. Indian-

familjen slår sig ned omkring ett kolossalt kurbitsfat, omgifven af en hög i

solen torkadt majsmalt. Af detta tar nu hvar och en så mycket i munnen,

som på en gång rymmes der, och tuggar af alla krafter derpå, tills det blifvit

förvandladt till en gröt, hvarpå det utspottas i det stora fatet och en ny

laddning intages. Sedan hela majshögen på detta sätt blifvit bearbetad af

käkarna, är det vigtigaste bestyret unclangjordt, och det återstår endast att

hälla varmt vatten på maltgröten och låta blandningen jäsa i krukor. Drycken

är efter en kort tid färdig, och liksom vi, när vi vilja riktigt hedra våra

gäster, skänka i åt dem af drufvans eldiga saft, bjuder indianen främlin-

gen krukan med chican, som han sjelf tuggat, för att visa honom sin gäst-

vänskap.

På samma sätt tillreda invånarna på Vänskapsöarna en rusdryck af roten

till kavaväxt en, en pepparart. Roten hackas först sönder, tuggas derefter

och utspottas på ett bananblad, utspädes i ett träkärl med vatten och utsattes
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slutligen för en lindrig jäsning. Drycken är ej så rusande som våra sprit-

drycker, men förtärd i tillräckliga qvantiteter, åstadkommer han fullkomligt den

verkan, som åsyftas.

De krimska tatarerna låta hirskornet jäsa, och deraf tillreda äfven ara-

berna, abessinerna och andra afrikanska stammar en rusdryck. Herden på

södra sluttningen af Himalaja sörplar genom ett bamburör uti sig sinmurva,

likaledes ett öl af en hirssort, och södra Rysslands steppbo berusar sig med
den af råg tillredda qvassen.

Dernäst i ordningen komma vin och vinartacle drycker. Huru gammalt

bruket deraf är, bevisar sagan om syndafloden. Der vinrankan trifves, be-

gagnar man hennes drufva till medel mot sorgerna, och andra länder förstå

att tillgodogöra andra naturalster för samma ändamål. De afrikanska jägar-

stammarna borra vissa palmarter, tappa saften och låta den jäsa. Så olj-

palmen på Afrikas vestra kust eller den oöfverträffliga caryota urens, som

på tjugufyra timmar skall gifva omkring sjutton svenska kannor. . Det deraf

erhållna palmvinet kallas toddy. K arak a bereder man af saften, som utflyter

ur kokospalmens sårade fylomholk. Guarago deremot är vinet af sockerrörets

saft, som, i likhet med palmsaften, af sig sjelf öfvergår i jäsning. Hos de

gamla germanerna och nordborna och ärinu hos många nordiska folk finna vi

det af honung brygda mjödet. Ja, hos herdefolken förvandlas till och med
mjölken genom en viss behandling till en rusdryck, och hos mongolerna anses

i detta hänseende stomjölken för synnerligt gifvande.

I alla jästa drycker, de må vara beredda af tuggad majs eller, såsom

kalmuckernas b or v, af rått fårkött, är det ett och samma ämne, som gör

deras verkan så eftersökt. Detta ämne är alkoholen, hvars framställande i

rent tillstånd först lyckades araberna, hvilka ungefär i 12:e århundradet upp-

funno distilleringskonsten.

Samma inre öfverensstämmelse, som råder mellan de drycker, hvilka af

menniskan befunnits lifvande och muntrande, visar sig äfven mellan de medel,

hon begagnar för att lugna sinnet och låta själen försjunka i angenäma dröm-

mar. Men vi kunna ej heller här angifva någon viss tid för uppkomsten af

en vana, som är herskande öfver hela jorden.

Kaffe, te, tobak — förefaller det ej sällsamt, om vi sammanställa dessa

den nyare kulturens behof med den råe indianens? Och likväl har en sådan

jemförelse en djupt liggande orsak, som ledt den menskliga instinkten, ehuru

först våra dagars kemiska forskningar bragt henne till fullt medvetande.

Liksom i de jästa dryckerna alkoholen var en aldrig felande beståndsdel, fin-

nas äfven i den klass af näringsmedel, vi här åsyfta, vissa narkotiska ämnen,

som, återkommande under de mest olika former, på folkens välbefinnande ut-

öfva ett väsentligt inflytande, och vi skola se, att, om än olikheter visa sig i

den yttre form, hvari behofvet hos olika folk söker tillfredsställelse, i behofvet

sjelft en märkvärdig öfverensstämmelse eger rum.

Förtärandet af narkotiska ämnen är mer än en blott vana. Tobaksrokandet

är utmärkande för ett kulturtillstånd, ja, det är ett kulturtillstånd.. Folket
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i ett land röker tobak alldeles på samma sätt, som det i ett annat röker opium,

i ett tredje dricker te, i ett fjerde kaffe o. s. v.

Genomgå vi den menskliga lifsverksamhetens hela skala, finna vi der som

en allmän regel, att, så snart ett folk höjt sig öfver anskaffandet af sina första

behof, det börjar tänka på sitt nöje, och det första medel, det då tillgriper, är

ruset. Vi måste i mensklighetens historia antaga samma utvecklingsfaser. De
narkotiska näringsmedlen och de dermed befryndade infusionsdryckerna be-

teckna först det tredje steget i födoämnenas utvecklingsgång, och det redan

af den orsaken, att upptäckten så väl af dem sjelfva som af deras egenskaper

förutsätter en vidgad kännedom af naturen. Vi se visserligen våra dagars

boshmän röka hampa och tobak, men den senare ha de först fått af hollän-

darna; förut egde de intet för sig egendomligt rusmedel. Amerikas urinvånare

cleremot fingo redan i de äldsta tider af naturen sjelf tobaken så väl som kokan

och matét.

Betrakta vi närmare den mångfald af narkotika, som växtriket i de olika

zonerna frambringar, skola vi allt mera öfvergifva tanken på tillfälliga smak-

riktningar. Näst de ofvan nämda är det företrädesvis hampan, beteln,

spikklubban och flugsvampen, som för detta ändamål begagnas af olika

nationer; men dessutom tillgriper menniskan äfven belladonnan och humlen.
Utom flugsvampen låna henne äfven många andra svamparter sina döfvande

safter. I Florida gör jerneken och på Söderhafsöarna vissa peppararter
samma tjenst. Många kåcl- och balsamarter, laktuken, den syriska vinrutan

äro kraftiga döfningsmedel, och det vore ett stort misstag att tro, att euro-

péerna ej före Amerikas upptäckande eller kaffets införande öfverlemnat sig

åt dylika njutningar. Genom de ofvan nämda ämnena ha de endast fått ett

högst märkvärdigt medel att skaffa sig denna njutning, ett medel, som äfven

derför antagit storartade dimensioner, emedan plötsligt ett enda ämne till—

fredsstälcle alla de behof, hvartill man förr använde ett stort antal så-

dana. Storax, benzoe, vallmo, humle, bolmört, spikklubba, rosmarin, repe och

många andra växtalster hade länge varit i bruk, och ett och annat af dem
hade äfven sannolikt vid hexerier och besvärjningar åtnjutit ett särskildt

företräde.

Vi kunna således säga, att mensklighetens barndom, i afseende på hennes

sätt att lifnära sig och de olika skeden det genomgått, har det utmärkande,

att först hufvudsakligen kött, rått eller halfstekt, sedermera växtämnen, der-

efter jäsdryckerna och slutligen infusionsdryckerna och de narkotiska ämnena

uppsökas. Under de senare tidrymderna tillkomma visserligen nya näringsmedel,

men deras upptagande har sin grund mera i en yttre tillfällighet än i en fysio-

logisk orsak. Det är endast begäret efter omvexling, en tidtals påkommande
öfvermättnad, som på det ena eller andra området föranleder tillgripandet af

nya födoämnen. De ofvan nämda olika faserna beteckna deremot verkliga ske-

den i det menskliga samhällets utveckling. På ett och annat ställe förekomma

visserligen några särskilda egendomligheter, som äro egnacle att tilldraga sig

vår uppmärksamhet, såsom det bland några vilda stammar rådande bruket att
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äta ler eller arsenikätandet i några steiermarkska bergsbyar; men de före-

komma endast på inskränkta områden och ha mera en patologisk än någon

allmän kulturhistorisk betydelse.

De narkotiska ämnena tillfredsställa menniskonaturens sista behof. Ty
kulturen må uppsvinga sig till aldrig så stor höjd, skall hon dock ej med
all sin förfining kunna uppfinna någon ny njutning, då kroppen ej kan upp-

finna något nytt behof, medan behofvet ätt på konstgjord väg lifva nerverna,

försätta sig i en glad stämning och döfva sinnena finnes nedlagdt hos menni-

skan. Den utvidgade bekantskapen med de olika verldsdelarnas alster har

visserligen under tidernas lopp försett oss med ett stort antal nya ämnen,

som nu synas oss oumbärliga; men i sjelfva verket ha vi ej derigenom erhållit

några förut obekanta slag af njutningar; våra behof ha endast på ett annat

och ofta angenämare sätt blifvit tillfredsstälda. Öppnandet af handeln med
Ostindien har på de europeiska förhållandena utöfvat ett oerhördt inflytande.

Orsaken är endast och allenast att söka i kryddorna, som utgjorde denna han-

dels hufvudartikel. Kryddor voro dock ej för Europa någonting nytt. Man
använde förut kummin eller rosmarin och andra inhemska kryddor, hvilka,

såsom mindre nervretande, kommo ur bruk, så snart man gjort bekantskap

med någonting bättre. Innan sockret började användas, försatte folken sin mat

med honung. Med ett ord, så snart hela raden af näringsmedel: kött, vegeta-

bilier, salt, kryddor, alkohol, narkotika, var genomgången, blef ej längre be-

hofvet, utan endast smaken, olikheten i smak, orsak till de förändringar, vi

anträffa i de särskilda folkens sätt att lifnära sig.

På de ställen, der efter eröfringen af rika länder dessas alster i massor

sammanströmmade till segervinnarnas hufvudstäder, eller ett enda folk herskacle

öfver stora områden, erhöllo valet och tillredningen af födoämnena lätt denna

utsväfvande karakter, som i de romerska magnaternas lefnadssätt på förfallets

tid väcker vårt förakt eller i anordningen af en utsökt kinesisk måltid förefaller

oss löjlig.

Sedan efter de puniska krigens slut ofantliga kapital hopat sig i Rom,

stego lyxen och utsväfningarna derstädes till en otrolig höjd. Det vekliga

lefnadssättet i de orientaliska länderna, der så segerrika krig blifvit förda,

härmades och gaf tillfälle att åter bortslösa de lätt förvärfvade rikedomarna.

Kocken, som under de stränga sedernas tid varit den ringaste bland husets

tjenare, steg nu allt mera i värde och anseende och uppsvingade sig slutligen

nästan till rolen af husets herskare. Förr nöjde man sig med att vid hvarje

särskild bjudning hyra kockar från mattorget; under republikens sista tid

deremot kostade en slaf, som endast förstod sig på finbageri, mer än 100,000

sestertier (21,000 rdr), medan en jordbruksarbetare betalades med något öfver

200 rdr eller ungeiär lika mycket, som en kagge sardeller från Svarta hafvet

kostade.

Försökte än välmenande statsmän genom stränga lagar hejda slöseriet,

uträttades dock dermed föga. Man hade snart för hvarje anrättning särskilda

orter, hvarifrån hon erhölls af bästa och yppersta slag. Hjerparna kommo
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från Frygien, tranorna från Melos, killingar från Ambrakia, unga tonfiskar från

Bosporen, murenor från Gibraltars sund, ostron från Tarentum, stör från Rodos,

nötter från Tasos samt dadlar och välsmakande ollon från Egypten. Fiskar

och sjödjur i allmänhet, som i romarnas kokkonst intogo en framstående plats,

hemfördes lefvande och fingo i enkom för ändamålet anlagda dammar hemta

sig från resans besvärligheter, eller gödde man dem någon tid för att ge

dem en mera utsökt smak. Lucullus, hvars namn ännu användes för att be-

teckna en yppig måltid, lät med uppoffring af en större summa penningar,

än hela hans villa kostat honom, genomsticka ett berg vid Napoli för att in-

leda hafsvatten i sin dam.

Det fans inom naturens tre riken nästan ingen raritet, som ej på ett eller

annat sätt tillgodogjordes för gommen. Man åt tungan af påfågeln, endast eme-

dan denna fågel var den vackraste, och näktergalstungor, emedan denna an-

rättning var den dyraste. Romarnas barbariska yppighet, som var vidt skild

från grekernas fina lefnadsnjutning och alltid behöll en bismak af ett röfvar-

eller krigarfolks lefnadssätt, visar sig på det mest slående sätt i anrättningen

på en magnats bord.

Ett motstycke till det romerska kökets- urartande ge måltiderna hos kineserna,

hvilka öfverlasta sina bord mindre med verkligt närande och välsmakande än

med dyra och sällsamma anrättningar. Vi skola ej här beskrifva ett kine-

siskt gästabud, clå vi endast för uppräknandet af de ofta ända till hundraden

uppgående rätterna skulle behöfva flera sidor. Dylika skildringar utgöra en

framstående del af hvarje resebeskrifhing, som afhandlar "midtens rikeu . Men
som karakteristiskt vilja vi nämna, att värden oupphörligt fäster sina gästers

uppmärksamhet på den eller den rättens fina smak eller sällsynthet, och att

således ätandet, i stället för att afse sitt naturliga ändamål, till största delen

endast begagnas som ett tillfälle att i vansinnigt slöseri utveckla rikedom

och lyx. De kinesiska kökskonstnärerna försmå ingenting. De begagna till

sina läckerheter de seniga delarna af hjortar och andra djur, hajarnas fenor

och de små svalbon, som samlas på kusterna af Kokinkina, Kambodja, Java

och andra länder. Köttet af vilda hästar, björntassar och andra produkter

från de tatariska stepperna införas i massa. Fisk- och kräftrom äro i syn-

nerhet omtyckta. Då en engelsman, som var bjuden till middag hos en rik

kines, ville göra sig underrättad om sammansättningen af en för sin kost-

barhet mycket prisad ragu och, ej mäktig språket, pekade på rätten och

med ett "vov, vov? u frågande vände sig till sin värd, emedan han visste, att

i Kina hundar mycket ätas, skakade denne på hufvudet och svarade: u Qvak,

qvak! ;t Grodorna säljas i knippor om 4 till 5 stycken. Unga hajar, muslor,

holoturier och otaliga andra hafsunder träffar man i massor på de kinesiska

salutorgen.

Mot denna de rikas öfverdrifna kökskultur sticker de fattigas måttliga

lefnadssätt särdeles bjert af. De lefva så godt som uteslutande af ris, eme-

dan de ej kunna skaffa sig något annat. Men kunna de komma öfver nå-

got affall från de rikas bord, lemna de visserligen ingenting öfver, ja, de
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äta till och -med råttor, roffåglar och annat dylikt som en välkommen om-

vexling.

Hvilken kontrast mot denna romarnas och kinesernas barbariska lyx bildar

ej enkelheten i de högt bildade grekernas anrättningar! Aldrig, ej ens då Grek-

land var verldens medelpunkt och de genom eröfringar hopade rikedomarna

skulle medgifvit en utveckling af den största lyx, öfverlemnade de sig åt denna

yppighet, som hos andra folk ofta urartade till fråsseri och alltid förblir ett

tecken till barbari. Större måltider voro för grekerna alltid endast yttre an-

ledningar till ädlare njutningar. Kroppens förplägning, hvarför menniskan så

väl som djuret måste sörja, förädlades derigenom, att man ej ansåg den för

lifvets mål, utan gjorde den till ett tillfälle att på ett välgörande sätt lifva och

muntra sinnet samt odla själen. Vanligen herskade till och med hos de rika

och mäktiga den största enkelhet.

Ju längre ett folk hunnit i verklig bildning, desto mera finner man hos

det samma ett sträfvande att till sin föda endast begagna sådana medel, som

äro för kroppen verkligt tjenliga. Deraf uppkommer småningom ett enkelt,

naturligt lefnadssätt, som icke i födoämnenas myckenhet, utan i deras ända-

målsenlighet, godhet och friskhet utvecklar en ädel lyx.

För ej så synnerligt länge sedan var det ett bruk, och i många trakter är

det så ännu i dag, att stora festdagar och glada tilldragelser skulle firas med
den största möjliga åtgång af mat. Till och med vid hofven ansågos bröllop,

kröningar m. m. så mycket ståtligare, ju större mängder malt, vin, vildt, fläsk,

kött, fisk o. m. d. köksräkningen kunde uppvisa. Den bildade kallar ett dylikt

prål barbariskt.

Jemföra vi lefnadssättet i våra dagar med det, som för tvåhundra år sedan

var öfligt, måste vi erkänna, att, trots den gamla goda tidens beprisade enkel-

het, nutiden utmärker sig genom en vida större måttlighet och framför allt

genom ett långt naturenligare val af födoämnen. Högt stå i detta hänseende

framför allt engelsmännen och i allmänhet de germaniska stammarna. Een,

sund luft, friskt vatten, godt bröd, mustigt kött, enkelt tillagadt, så att* de

närande beståndsdelarna ej bortgå, friskhet hos alla de ämnen, som kroppen

skall upptaga, dessa äro de första fordringar, som den förnuftigt bildade sma-

ken gör på födoämnena. Den gren af naturforskningen, som syseisätter sig

med studiet af lifsförrättningarna (fysiologin), ger härvid noggranna föreskrifter,

och jordbruket, industrin, handeln bemöda sig att efterkomma anvisningarna

och anskaffa det begärda. Det ena höjer sig genom det andra; den riktiga

insigten af behofvet visar vägen till dess tillfredsställande.

Så t. ex. äro is och kolsyrevatten, två saker, som hos oss först på den

senaste tiden funnit en större utbredning, på väg att blifva ett allmänt behof.

I Peru ber tiggaren om en almosa "för att köpa litet is", så naturlig är der

dess användning, medan hos oss isförbrukningen under den milda årstiden ända

tills helt nyligen var en lyx, som endast de rika kunde bestå sig. Det samma
var älven förhållandet med det kolsyrade dricksvattnet, hvarigenom först många

Uppfinningarnas lok. 1 (u. 3). 4
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trakter bli beboeliga. Is och kolsyrevatten ersätta källare och brunnar, två

saker, som i stora städer bli allt svårare att åstadkomma.

Det var först genom de kemiska vetenskapernas utbildning och den lätt-

nad, jernvägarna, ångbåtsfarten och den elektriska telegrafen gifvit samfärdseln,

som två grundvilkor för ett sundt lefnadssätt kunde uppfyllas.

Englands jordbrukssystem är det fullkomligaste och dess ladugårdssköt-

sel ingen handtering för den okunnige; båda äro uppgifter för vetenskapligt

bildade män. Visserligen har äfven i Kina och Japan landtbruket hunnit en

hög grad af fullkomlighet, men härvid råder den himmelsvida åtskilnaden,

att der, hos det passiva folket, endast den yttersta nöd, överbefolkningen,

fruktan för hungersdöd, varit lärmästarinna, medan de aktiva germanernas

åkerbruk är en frukt af deras sträfvanden att utforska de oss omgifvande tin-

gens inre väsen.

Den aktiva menniskan intager en friare och värdigare ställning till naturen.

Kinesen måste jorden gifva hvad han vill ha: emellan jorden och hennes bru-

kare pågår en strid på lif och död. Germanen deremot frågar först. Hans
fordringar ha en högre bevekelsegrund än blotta nöden. Han har redan höjt

sig öfver sina djuriska drifter, och den frihet, han derigenom erhållit, gör honom
mäktig af en oändlig utbildning.

Bostad. Det behof, som näst efter krafvet på mat och dryck gör sig

gällande hos menniskan, är behofvet af hvila. Hennes syselsättningar må vara

af aldrig så enkel natur, ja, till och med om hon blott vegeterar, inträder

dock en förändring i tillstånd, i det kroppen småningom slappas och af sig

sjelf faller i sömn. Redan växten har en omvexling mellan vakande och sömn.

Hos djuret är denna omvexling mera utpräglad, och menniskan är underkastad

alldeles samma lag. Denna förändring är af så rent sinlig art, så helt och

hållet betingad och framkallad af vår kropps inrättning, att ett uppror der-

emot är oförnuftigt. Man kan lika litet vänja sig af med att sofva, som man
kan vänja sig af med att äta. Men i tillfredsställandet af detta naturbehpf har

menniskan fått sig öppnadt ett vidsträckt fält till sjelfförädling.

Den råa menniskan, som tillbringar sitt lif i en yppig, på födoämnen rik

skog eller på öppna, öfver allt sig lika kuster, sofver, der tröttheten faller

öfver henne. Den omgifvande naturen, öfver allt den samma, ger intet visst

ställe företrädet.

Menniskan i sitt första kulturskede står i sjelfva verket i detta hänseende

ännu under räfven, som hvar afton uppsöker sin kula, och långt under flytt-

fågeln, som, till och med efter lång frånvaro, af någonting liknande hemkänsla

föres tillbaka till den kända grenen. Urskogarnas invånare ger slingerväxternas

täta flätverk öfver allt det skygd, han behöfver för att kunna motstå äfven det

oblidaste väder. Först då köld och ihållande regnskurar förena sig med hun-

ger och utmattning, lyckas det dem att tvinga den tröga urmenniskan att skaffa

sig ett hviloställe, hvarur bostaden sedermera utbildar sig.

Papagoerna i Sydamerikas skogar sofva i gropar, som de anbragt i mar-

ken; om vintern göra de upp eld deri för att uppvärma dem och sträcka så
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ut sig deri, sedan de bortsopat kolen. För att ej förkyla magen hålla de en

starkt glödande eldbrand mot nafveltrakten. Enklare hviloställen låta knapt

tänka sig; till hela deras komfort erfordras ingenting annat än konsten att

göra upp eld.

Dessa menniskor synas ännu ej ens känna hängmattan, detta bohagsting,

som eljest i alldeles samma form är nästan allmänt i alla tropiska länder, der

ej träd att fästa dem i fattas. Hängmattan är ett nät af ungefär 7 fots

längd och 17 fots bredd, som, med båda ändarna upphängdt mellan två träd,

bildar ett luftigt och beqvämt läger. Det håller krypdjur på afstånd från den

sofvande och skyddar honom mot markens fuktighet.

En djurhud är det enda, som behöfves för att åstadkomma en sådan

bädd; men mera försigkomna stammar göra henne af snören i vackra mönster.

Nätet med sina stora maskor smyger sig tätt efter kroppens gestalt, och hennes

oöfverträffliga beqvämlighet har gifvit hängmattan i hennes ursprungliga form,

om också i konstfullare bearbetning, inträde i den bildade verldens eleganta

bostäder.

Men hängmattan och hviloplatsens öfriga utrustning, såsom hudar, löf och

mossa, äro ännu ingen egentlig bostad.' Till denna höjer sig menniskan först,

när hon äfven i vakande tillstånd behöfver en skyddad vistelseort.

De ursprungligaste bostäderna äro de jord- och klipphålor, hvaraf vildarna

nästan öfver allt, der naturen erbjuder tillfälle, begagna sig. Australerna i när-

heten af Port Jackson behöfde aldrig bygga sig bostäder, emedan traktens

lösa, lätt förvittrande sandsten i sina hålor ofta kunde herbergera 40—50 per-

soner. Dessa hålor uppvärmdes liksom papagoernas jordgropar.

På Vandiemens land uppförde infödingarna skärmar af pålar, som de i

en halfkrets nedslogo i marken och hvarvid de fäste barkstycken. Vanligen

ha dessa begynnelser till bostäder endast till syfte att skydda mot blåsten; derför

finna vi dem alltid på hafskusten uppförda mellan stranden och lägerplatsen.

Puristammen i Sydamerikas urskogar begagnar likaledes till bostäder enkla

skärmar. De fästa hängmattan mellan två träd och fastbinda något högre

upp med en slingerväxt en tvärstång, mot hvilken de på vindsidan i lutande

ställning stöda stora palmblad. Öppningarna nedtill fyllas med heliconia- och

pattiobablad.

På samma sätt uppbygga många andra folk inom loppet af några få mi-

nuter sina enkla bostäder. Vår afbildning på fig. 47 visar oss det enkla sätt,

hvarpå msjiboerna i vestra Afrika i hast uppslå sina nattqvarter. Mot kalla

vindar skyddar en bladskärm, som dessutom har till uppgift att någorlunda

sammanhålla värmen och röken från den till skydd mot moskiterna uppgjorda

elden. Två gaffelformiga stänger uppbära clet hela, som endast behöfver förses

med en dylik skärm äfven på den mot åskådaren vända sidan för att antaga

en form, hvilken sedan urminnes tider begagnas af Australiens infödingar och

ännu i dag anträffas till och med i närheten af europeiska nybyggen (fig. 48).

Alldeles dylika bostäder påträffade Mackenzie hos tsjippeväerna, ehuru dessa,

liksom de öfriga nordamerikanska jägarfolken, när de någonstädes uppslå sina
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bopålar för en längre tid, äfven vidtaga bättre anstalter för herbergerande af sig

och sina familjer.

De första bostäderna tillfredsställa endast behofvet för ögonblicket. De

öfvergifvas, så snart hungern befaller stammen att draga vidare, eller uppbrännas,

såsom hos pimastammen i Mejico, vid dödsfall. Men i trakter, der naturen

ej öfver allt ger det nödiga materialet, måste vid uppbrottet frän det gamla

stället bostaden medtagas. På de trädlösa steppema, i öknarna och på hafs-

Fig. 47. Bostadsrudiment. Du Chaillus nattläger hos msjibostammen i vestra Afrika.

kusterna utbildar sig derför hos de kringströfvande jagar-, fiskar- och herde-

folken en ny form för bostäderna:

Tältet. Tre eller fyra starka trädgrenar med båda ändarna nedstuckna

i jorden och stälda i en krets, så att de upptill bilda ett hvalf, utgöra stom-

men, och en deröfver utbredd hud, filt eller några barkstycken betäckningen.

Det hela kan lätt medföras. Dessa bostäder äro vanligen mycket låga, så

att man endast kan krypa dit in och väl inkommen måste förblifva i liggande

ställning.
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Charma- och mbayastammarna på de amerikanska stepperna bygga så-

dana bostäder, men endast så stora, som en kohud förmår betäcka. Räcker

utrymmet ej till för hela familjen, bygges en ny koja strax bredvid. Hotten-

totterna deremot, som äro skickliga i konsten att förfärdiga mattor, kunna

täcka större ytor.

Vår afbildning på fig. 49 ger oss föreställning om en hottentottisk bostad.

I förgrunden håller man just på att uppföra en koja; pålarna äro i kretsform

nedstuckna i marken, och man är som bäst syseisatt att sammanbinda dem
med snören. De hoprullade eller till torkning utspända mattorna äro ämnade

Fig. 48. Australernas takformiga bostäder.

till betäckning öfver den korgartade stommen för att slutligen bilda en bygnacl,

liknande dem, som synas på figurens midtparti.

Pechuencherna begagna ett på Anderna växande trädlikt gräs med grenig

stam till tältstänger, men böja dem ej åter i en båge till marken, utan ställa

dem med spetsarna tillsammans och hopbinda dem sedan med snören. Det

hela täckes med väl beredda oxhudar.

Raka stänger låta lättare forsla sig och gifva det inre af tältet en

större höjd; derför äro äfven de flesta kringvandrande folks bostäder uppförda

i form af pyramider eller käglor.
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Många nordamerikanska indianstammar täcka sina tält med barkstycken,

som de genom bultning och kokning i varmt vatten göra böjliga och var-

aktiga (fig. 50). En högre utbildning visa deremot tälten hos de nomader,

hvilka till tältduk begagna filtar och väfnader af många slag.

Ingången är vanligen en öppning i duken, eller, såsom fallet är på mycket

stora och rikt utrustade bostäder, uppbäres duken framtill pelarlikt af två

stänger, hvarigenom en bred öppning bildas, som inåt tillslutes med ett för-

hänge. Röken från den i tältet uppgjorda elden går ut genom den runda

öppning,- som lemnas i spetsen, der tältstängerna äro sammanbundna. För att

få ljus skär man antingen här och der i duken hål, hvilka man tillsluter med
en blåshinna, eller nöjer man sig med det genom tältöppningen inträngande

dagsljuset.

Fig. 49. Hottentottkojor.

Tält ha äfven polarnomaderna, såsom eskimåerna, tunguserna, lapparna,

i synnerhet till sommarbostäder. Särskildt förstå ostjäkerna att med egendomlig

skicklighet och snabbhet uppföra dem. När hos dem ett tält skall uppslås,

hopbindas två stänger i sina öfre ändar med en mjuk rem, nedstötas i marken,

och mot dem stödas sedermera de andra tältstängerna så, att en kägelformig

stomme uppstår. Närmast denna stomme kommer ett lager af skinn med hår-

sidan inåt. En yttre betäckning med hårsidan utåt bildas af en mängd hop-

sydda renhudsremsor, hvarmed tältet omlindas.
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Detta arbete verkställes af två personer, som först med två långa stänger

lyfta remsans båda motsatta ändar i vädret och föra henne ända inemot tält-

spetsen. Derpå går den ene med sin stång framåt rundt, omkring tältstommen,

tills hudremsan i spiralformigt läge hvilar platt på denna. På detta sätt lägges

remsa på remsa som taktegel ofvanpå hvarandra med öfverskjutande ränder

och qvarhålles utan band eller remmar genom sin egen tyngd, hvilken ger hela

bygnaden fasthet och stadga.

Men sin största fullkomlighet uppnår tältet hos det tempererade bältets

herdefolk, hos kalmuckerna och de med dem beslägtade mongoliska stammarna.

Bostaden, gärr, uppföres af vidjestafvar och filttäcken, och de särskilda de-

larna sammanbindas med korta remmap af oberedt skinn. Filtduken är hos

Fig. 50. De nordamerikanska indianernas barktält.

de rikare dubbel och utsirad med brokiga mönster, som på ett egendomligt

sätt inarbetas i filten. Det inre har en bestämd anordning, som man i de

på en lägre kulturgrad stående folkens bostäder helt och hållet saknar. Midt

emot ingången, framför värdens liggplats, befinner sig eldstaden; liggplatsen

sjelf är öfverdragen med tjocka filtar och bolster af saffian samt försedd med
kuddar af fint juftskinn, stoppade med ull eller fjäder. Stundom är äfven mar-

ken i tältet belagd med täcken och mattor, och eldstaden, platsen der matlag-

ningen sker, inrymmes då i ett särskildt tält. 1 dess ställe uppvärmes då rummet
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af en fyrpanna. Kistorna och juftskinnssäckarnä, hvari familjens tillhörigheter

förvaras, ha sin bestämda plats. Till venster är hedersplatsen för gästerna,

och man finner här ofta konstfullt arbetade täcken af skinn eller tyg, draperier

af siden eller, dyrbara mattor, men derjemte visserligen äfven som oskiljaktiga

följeslagare dålig luft och den största möjliga orenlighet.

Goldikojorna på de sibiriska stepperna, af hvilka hg. 51 ger en afbild-

ning, ha en fastare bygnad. För att kunna göra vädret motstånd är ytter-

sidan öfverdragen med ett tjockt lager af halmmattor, insidan deremot klädd

med finare täcken och flätverk. De ha flera rum, som stundom äro fullkom-

ligt skilda och försedda med egna utgångar. De blifva länge stående och

bilda med sitt solidare bygnadssätt liksom en öfvergång till de fasta bo-

städerna.

Fig. 51. Goldikoja.

Fasta bostäder, hvarigenom en familjs vistelse fästes vid en bestämd
ort, uppkomma af två anledningar. Först och främst bygde man fasta bo-

städer der, hvarest på och omkring en viss ort alla lifsförnödenheter voro lätt

åtkomliga, och vidare och för det andra der den lätt flyttbara bostaden ej

förmådde motstå det ofta ogynsamma vädrets inflytelser eller der fiendtliga

anfall af grannfolk voro att befara. Bostäderna blefvo derigenom fästningar.

Svårtillgängliga orter, hålor, klyftor, klippor, finner man redan hos nyzeelän-

darna ytterligare befästade för att under de täta krigen mot andra stammar
begagnas som tillflyktsorter. En sådan se vi afbildad på fig. 52. Detta ny-

zeeländska Königstein är en klipphalfö, endast tillgänglig från landsidan, och
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älven denna väg kan genom skjutande uppifrån platån göras omöjlig att pas-

sera, så att platsen mot den här ännu föga utvecklade belägringskonsten eger en

ej obetydlig motståndskraft. Men nyzeeländarna befästa dessutom äfven sina

bostäder, i det de samla dem i byar, som de omgifva med pallisader. Hvarje

särskild koja kringgärdas derjemte, såsom figuren 53 utvisar, med bjelkar och

gallerverk för att försvåra tillträdet.

Ett egendomligt slag af befästningskonst och sannolikt det äldsta, som de

råa folken tillgripit, är det, att de anbragte ingången, ej i jemnhöjd med mar-

ken, utan högt öfver den, så att man endast på stegar eller trappor, som voro

lätta att rifva, kunde komma dit upp. Der ortens natur så tillät, uppfördes

bostäderna ett stycke ofvanför vattenytan för att sålunda erhålla den största

möjliga säkerhet, i synnerhet för rofdjurs anfall. På detta sätt uppstodo pål-

bygnaderna, hvaraf vi äfven i Europa, i de schweiziska sjöarna samt de ir-

ländska crannogs, påträffa qvarlefvor.

Fig. 52. Ipa, nyzeeländsk bergfästning.

Åren 1853 och 1854 var i följd af stor vattenbrist Ziirichsjöns vattenstånd

mer än 10 fot lägre, än någon gång sedan 1674 varit fallet. Man upptäckte

då de så kallade pålbygnaderna, hvaraf man snart äfven i Geneve-, Neuchatel-

och Sempachsjöarna m. fl. fann lemningar i stort antal: i Neuchatelsjön 26, i

Genévesjön 24 och i Bodensjön 16.

Pålbygnaderna, som man anträffar hos de mest olika, vid större vatten

boende folk, hos oraterna i Eufrats sumpmarker, liksom i Centralafrika vid

Tsadsjön eller hos papuas på Nya Guinea, och som derför ega en allmän kultur-

historisk betydelse, äro ingenting annat än lemningar af i sjöbottnen neddrifna

pålar, på hvilka kojor eller hela byar stå eller stått.
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De intressantaste af dessa pålbygnader, hufvudsakligen emedan de äro de af

forskningen mest belysta, äro de schweiziska (fig. 54), och bland dem i syn-

nerhet de vid byn Wangle vid badiska stranden af Untersee, de i Dorfmoor

vid Eobenhausen, Meilen vid Ziirichsjön, der 1854 de första upptäckterna af

detta slag gjordes, Wauwyl vid Luzern, vid stränderna af Biel- och Neuchatel-

sjöarna, i närheten af Morges vid Genévesjön, vidare de vid Villeneuve, vid

Frauenfeld i kantonen Thurgau, Moosseedorf i kantonen Bern m. fl. I Schweiz

har man ofta på stället, der en sådan pålbygnadsby stått, funnit ända till 40 000

Fig. 53. Det inre af en befästad by på Nya Zeeland.

träpålar neddriina tätt invid hvarandra, alltid på grunda ställen ett stycke från

stranden, med hvilken de sannolikt varit förbundna medelst en bro. Man för-

modar, att kojorna varit uppförda af flätverk, öfverdraget med lera, emedan

man bland lemningarna ännu finner dylikt.

1 några sådana schweiziska pålbyar finner man bland lemningar af ben-

redskap krukskärfvor, verktyg af sten, i synnerhet af flinta, serpentin m. m.,

som måste kommit från det nu varande Frankrike eller Tyskland. Till handels-

förbindelser med främmande länder måste vi äfven sluta af de bitar af me-

tallsaker samt de prydnader af korall, bernsten och stenarter, ofta tillhö-

rande vidt aflägsna trakter, såsom diallag, gabbro, amfibolit, syenit, svart fast

sandsten, nefrit m. m., som någon gång anträffas bland dessa ruiner.

Hvarför dessa byars invånare bygde sina bostäder ute i sjöarna, denna

fråga torde, som sagdt, iätt besvaras med en hänvisning till behofvet af en



DE MENSKLIGA DRIFTERNA ANLEDNING TILL DE FÖRSTA UPPFINNINGARNA. 59

naturlig befästning. Irlands crannogs, af hvilka många först under den kristna

tiden blifvit förstörda, äro ju ingenting annat, och Venezia har likaledes endast

»̂

bo

bJD

S

behofvet af ett skydd mot folkvandringens härjande skaror att tacka för sin

tillkomst och egendomliga bygnadsart. Det var äfven för den stora likheten i

läge med det Adriatiska hafvets drottning, som den spanske upptäckaren Juan
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de la Cosa, hvars följeslagare Amerigo Vespucci var, kallade en liten indianby

i närheten af Maracaibo Venezuela (det lilla Venezia), ett namn, som sedan

öfvergått på en af Sydamerikas republiker.

Pålbygnadernas ålder i Schweiz låter ej med visshet bestämma sig. Åt-

skiljandet af en sten- och en bronsperiod, vid hvilkas gräns deras uppkomst

torde vara att söka, är i kronologiskt hänseende någonting så obestämdt, att

det knappast kan ge oss någon måttstock. Något, om än obetydligt säkrare

hållpunkter gifva oss deremot geologiska tilldragelser, som sedan denna tid

verkat oupphörliga förändringar och i dessa gifvit oss en måttstock. Så synes

det t, ex. bevisadt, att ännu 300 år efter Kristus Neuchatelsjön gick ända upp till

det gamla Eboro-

clunum, medan dess

stränder nu befinna

sig öfver 3000 fot

från den romersk-

galliska kolonin. 1

Oberthal deremot,

3,368 fot ofvanför

Eborodunum,knapt

tre och en tredjedels

fot under flodens

alluvium, finnas

lemningar af en pål-

bygnadsby, hvilken

således, om vattnet

dragit sig lika ha-

stigt tillbaka, kan

göra anspråk på
eir ålder af minst

3000—4000 år.

I många tropiska länder är kojornas uppförande på en luftig platform af

pålverk i följd af markens feberalstrande utdunstningar nästan en nödvändighet.

Afbildningen på fig. 55 visar oss det inre af en på pålar uppförd koja från

Luisiaderna, och fig. 56 infödingarnas bostäder på Tahiti. De senares sido-

väggar bestå af flätverk och innehålla ingången. De kunna efter behag bort-

tagas eller uppsättas, allt efter som väderleken fordrar. Taken äro täckta

med blad och golfven belagda med mattor. Stundom är i golfvet anbragt ett

slags falldörr, hvarigenom smuts och orenlighet bortskaffas ur kojans inre.

Dylika bostäder finner man på Mendoza-, Vänskaps-, Sällskaps- och Eadak-

öarna m. fl.

Hittills ha vi syseisatt oss med den utveckling af bostaden, som kan ega

rum bland folkstammar, hvilka naturen medgifver att tillbringa största delen af

sin tid i det fria. Till och med de fasta bostäderna ha hos sådana folk en

mycket lätt bygnadsstil, och vid deras uppförande begagnas förnämligast ma-

Fig. 55. Det inre af en koja på Luisiaderna.
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terial, som i likhet med blad, skinn, mattor, stänger äro lätta att bearbeta.

Lefnadssättet för med sig, att bostaden nästan uteslutande betraktas som sof-

ställe, och i följd deraf är inredningen vanligen mycket enkel. Endast hos de

rika funno vi särskilda rum för särskilda förrättningar, en och annan krok i

väggarna till upphängande af jagtredskapen, en kista eller också blott en vrå

för obegagnade kläder, kärl och dylikt, men nästan alltid en fast eldstad, på
hvilken hos många folk i den tempererade zonen glöden aldrig får slockna.

Der husherrns bädd har en orubblig och högt ansedd plats, der röjer sig

äfven tillvaron af ett sedligt inflytande, som i ordning och lydnad utbildar

några af samhällslifvets grundvilkor.

Fig. 56. Infödingarnas bostäder på Tahiti.

Om vi ville försöka en jemförande sammanställning af alla de mångfal-

diga slag af bostäder, hvilkas grunddrag resande skildrat för oss, skulle vi

nödgas för läsaren framlägga hundratals teckningar. Folkens lefnadssätt och

vanor äro ju af så mångfaldig art, och hvar och en af dem har, utan att

derför ega någon kulturhistorisk betydelse, utöfvat inflytande på bostädernas

hela inrättning.

Vigtigare för vårt ändamål är det material, hvaraf bostädernas ytterväggar

uppfördes på de ställen, der väderleksförhållandena ej tillåta användandet af
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Fig. 57. Eskimåkoja.

så lätta ämnen som de, hvilka begagnas vid uppförandet af de bygnader, hvar-

med vi hittills syseisatt oss. Tunga bjelkar, lera, sten, ja, till och med is och

snö äro de material, hvaraf menniskan uppför sitt skyddstak, när en karg natur

inskränker hennes val.

Under bearbetningen af dessa ämnen växer och starkes hennes konstfär-

dighet och uppfinningsförmåga. Det fastare materialet tillåter henne att ut-

breda sig och föranleder henne att uppföra flera rum bredvid och ofvanpå

hvarandra för att på sparsammaste sätt använda omgifningsväggar och tak.

Derigenom uppstå

de mera samman-

satta bostäderna,

och bygnadskon-

sten börjar utveck-

la sig som en sjelf-

ständig konstart.

Det enklaste och

lättast bearbetade

materialet är leran,

som finnes nästan

öfver allt och i de heta länderna är särskildt egnad till material för upp-

förande af varaktigare bostäder.

Grönländarna bygga sig jordkojor, som äro till hälften nedgräfcla i mar-

ken och hvartill cle tagit mönstret från de hålor, netseken gör i isen åt sig

och sina ungar. Eskimåerna, som hela sommarn bo i tält, bygga sig för

vintern med stor skicklighet kojor af snö. Vid en flod, der snön var ungefär

två fot djup och tillräckligt kram, uppförde en eskimå, som åtföljde Frank-

lin på hans första resa, på en helt

kort tid ett verkligt konstverk af

detta slag. Han började med att

afmäta en krets, som höll 13 fot i

diameter. Härefter delades den inom

cirkeln befintliga snön med en bred

långskaftad knif i block, som häng-

de så fast ihop, att man utan att

skada dem kunde lyfta upp dem.

Dessa block lades nu som qvader-

stenar ofvanpå hvarandra, de olika

lagren glättades med knifven och afskuros så, att väggen fick en sakta lutning

inåt och en kupolformig gestalt. De öfre blocken infogades kilformigt, och det

hela fulländades med en sista kilformig slutsten. Då bygnaden var färdig,

kastades litet snö deröfver för att fylla alla fogar, och en låg dörr utskärs

med knifven i väggen.

Bygnaden erhöll äfven ett fönster, som tillslöts med en klar isskifVa, och

det hela fick genom materialets renhet och sirlighet ett utseende, som om det

Fig. 58. Grundritningen till en eskimåkoja.
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varit uppfördt af marmor. Men en fullständigt inredd vinterbostad består hos

eskimåerna af flera rum, som genom gångar stå i samband med hvarandra

och genom en lång lägre gång, hvarigenom ny luft endast med svårighet kan

inkomma, föra ut i det fria. Fig. 57 visar oss en sådan snöbonings yttre ut-

seende och fig. 58 grundritningen. De oskuggade ställena i den senare äro

sofplatserna, som bestå af snöbänkar med ett lager af ljungris och deröfver

utbredda renhudar.

Abessinerna, som stå på en vida högre odlingsgrad, än man vanligen an-

tager, bygga sina bostäder på ett sätt, som äfven hos oss ofta användes. Emellan

kretsformigt uppförda väggar af flätverk instampa de våt lera, som sedan får

torka och hårdna i solen. Taket göres, allt efter egarens förmögenhet, af

halm, stänger eller bjelkar, eller också belägges det med mattor. Af den i

fig. 59 lemnade teckningen ser man, att de första byggmästarna tagit tältets form

till mönster.

Fi^. 59. Bostäder i Abessinien.

Indiankojorna på Perus högland, merendels runda, men stundom äfven

fyrkantiga, uppföras af de rullstenar, floderna föra med sig. På detta sätt

åstadkommes utan tillhjelp af murbruk eller annat bindmedel en temligen
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tjock omgifningsmur, som uppbär det med ett temligen långt gräs (ichu) täckta

spetstaket.

Här måste vi stanna. De läsare, som önska vidare följa den menskliga

bostadens långsamma utveckling, hänvisa vi till de kapitel längre fram i detta

band. som behandla "bygnadskonstens historia" och "boningshuset".

Ämnet är af så allmänt intresse, att en så kort framställning, som den vi

här skulle kunna gifva, ej vore tillräcklig, om vi ej skulle aflägsna oss från

ramen af en inledning. Med bearbetningen af de olika materialen och med
utbildningen af de allt högre och ädlare ändamål, som de odlade folkens byg-

nadsverk afse, framträda äfven sjelfständigt egendomliga riktningar, i hvilka

det materiela och sedliga lifvet ger sig ett uttryck. Stilar, bygnadsstilar, uppstå,

som föra de bildande konsterna in på sitt område och göra bygnadskonsten

som ett helt till ett kulturhistoriskt moment, hvilket på samma betydande sätt

som t. ex. språket, skrifkonsten och de mångfaldigande konsterna utöfvat in-

flytande ej mindre på mensklighetens allmänna utveckling än på särskilda

folks odling.

I den omsorg, menniskan egnar sin bostad, i kärleken till den egna härden

ligger ett talande bevis på hennes sedliga bildning. Man kan derför göra den

anmärkningen, att ju mera civiliseradt ett folk är, desto bättre skola de en-

skilda bo. Den råa lyxen, hvilken i öfvergångsskedena äfven här yttrar sig

i ett öfverlastande med dyrbara prydnader, lemnar slutligen rum för en enkel

naturlig smak, som i främsta rummet ställer den ädla formen.

Ett af de främsta syftena på menniskans högre odlingsgrader blir dock

framför allt sundheten. Riklig tillgång på dagsljus och frisk luft, frånvaron

af skadliga dunster, närheten till ymnigt, rinnande och rent vatten samt till

fruktbara fält, hvarifrån man hastigt och i friskt tillstånd kan erhålla de vä-

sentligaste födoämnena, bestämma valet af bostad, och man ser med tillfreds-

ställelse den tid nalkas, då folken, efter att länge ha packat ihop sig i stä-

derna, skola återvända till det gladare lifvet i den fria, gröna naturen.

En bättre insigt lär äfven här, liksom i fråga om näringsmedlen, att före-

draga det naturenliga framför det blott yppiga, dyrbara och sällsynta. Man
fordrar af bostaden icke blott skydd, utan äfven trefnad; man vrll der ej blott

ha en tillflykt, utan äfven någonting att glädjas åt. Man vill i sitt hem lefva,

ej blott vegetera. Derför använder också den verkligt bildade sina medel i

främsta rummet på erhållande af en sund, vacker och rymlig bostad. Hemmet
blir makens, faderns och vännens verld, med ett ord den verld, der han lefver

sitt innersta själslif, i motsats till stadshuset och verkstaden, der han som med-

borgare och yrkesman rör sig i det offentliga.

' Familjens utveckling går hand i hand med bostadens, och här är i syn-

nerhet den ställning, qvinnan intager hos folken, orsaken till de stora olikheter

i bostädernas inrättning, som redan vid en ytlig betraktelse möta vårt öga.

De fint bildade grekerna egde inga boningshus i den ädla betydelse, vi

tillägga detta ord. För dem var hustrun deras barns uppfostrarinna, som höll

hushållet i ordning, men ej eller endast undantagsvis mannens likstälda följe-
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slagerska. Så vackra till sin stil, så ädla och smakfulla i sin inredning

och utsiring deras hus än förefalla, sakna de dock karakteren af ett hem.

Greken, till och med den mest förvekligade, lefde ett offentligt lif, ett lif af

män bland män, som i följd af hans verksamma deltagande i de oupphörligt

vexlande politiska händelserna upptog alla hans tankar och känslor.

Fig. 60. En förnäm romares hvardagsrum.

Helt annorlunda var det hos romarna. Ehuru äfven här den frie med-
borgaren tillbragte en stor del af dagen på forum, inträdde dock med rikets

växande storhet en viss stadga i ärendena, som gjorde utgången mindre be-

roende af vexlande vindkast för dagen än af långt på förhand uppgjorda

planer. Men konst och vetenskap voro ej föremål för offentlig behandling, och

romaren bildade sig allena, medan greken i samtal klarade sina idéer och re-

nade sin smak.

Romaren var redan derigenom hänvisad till det egna hemmet. Deltagandet

i politiken framkallade klientväsendet, som gjorde patriciernas bostäder till par-

tiets samlingsställen. Lägga vi dertill det mindre gynsamma klimatet, som ej

lät Greklands ständigt blåa himmel hvälfva sig öfver Rom, ha vi angifvit de

förnämsta orsakerna, hvarför de enskilda bostäderna här erhöllo en större be-

tydelse än i det herliga Hellas.

• I vexelverkan dermed stod nu äfven den värdigare ställning, som intogs

af qvinnan, till hvars umgänge romaren var mera hänvisad än greken. Sedan

de äldsta tiderna finna vi i Rom ett ädelt familjlif, fullt af poesi, och deri-

genom ökades åter den omsorg, hvarmed man uppförde och prydde bostaden.

Det är verkligt rörande att läsa, med hvilken hänförelse t. ex. den yngre

Plinius skildrar sina villors behag och företräden. Naturligtvis visade sig

prakten och slöseriet, när medlen dertill hopade sig, äfven i bostädernas ut-

styrsel. Men så långt slöseriet i denna riktning än gick, var denna lyx dock

alltid mindre klandervärd än den, som endast gjorde sig till slaf åt gommen.

Uppfinningarnas bok. I (u. 3). 5
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Det gamla Kom var ännu under republikens bästa tid en oansenlig, illa

bygd stad. Cato lät först på sin ålderdom förmå sig att hvitmena väggarna

i sitt hus. Men hundra år derefter hade Roms utseende betydligt förändrats,

och i synnerhet efter den stora branden under Nero fyldes staden allt mera

med de herligaste praktbygnader. Gatorna infattades på båda sidorna med
pelargångar, som kejsaren på egen bekostnad lät uppföra; Trajanus gjorde

äfven mycket för stadens förskönande. Dessa offentliga bygnader blefvo ej

utan inverkan på de enskilda husens utstyrsel. I stället för några få vänner

samlades der en skara af klienter, den enkla familjmåltiden efterträddes af

stora gästabud, och den gamla heliga familjhärden förvisades till en aflägsen

vrå af huset.

Sallustius berättar redan om palats, som hade omfånget af en hel stad.

Den store Cincinnatus egde två tunnland jord, som han sjelf brukade, och

Plinius säger oss, att de ansågo sig bo för trångt, hvilkas palats ej upptogo

större yta än Cincinnatus' hela landtegendom.

Mamurra, Csesars fälttygmästare i Gallien, var den förste, som lät belägga

väggarna i sitt hus med marmorplattor. Konsuln M. Lepidus' hus, det första,

der trösklarna voro af numidisk marmor, var i början det vackraste i Rom,

men efter tretio år ej ens det hundrade i ordningen bland Roms palats. Vägg-

målningar och mosaiker kommo allt mer på modet, och i det åter uppgräfda

Pompeji se vi, hvilken prakt till och med en liten, i jemförelse med Rom för-

svinnande landsortsstad kunde utveckla. Pelare och väggar inlades med guld,

brokigt skimrande stenar och perlem or. Elfenbenspanelen i matrummen kunde

skjutas åt sidan för att lemna rum åt rör och ymnighetshorn, hvarutur blommor

och välluktande essenser nedregnade öfver gästerna (se fig. 60).

Badrum med varmt och kallt hafs- och källvatten voro anbragta i husen.

Nero bygde det ryktbara Gyllene huset, men i hvilken stor och slösande skala

det än var anlagdt, funnos dock undejr Theodosius en mängd palats, som alla

öfverglänste detta. Ett någorlunda anständigt palats måste ha sina egna torg,

rännarbanor, tempel, springbrunnar, pelargångar, djur- och fågelhus, dammar och

planteringar, och i Rom begränsades bygnadslusten endast af utrymmets otillräck-

lighet. Men på landet, der de stora bygde sig lustställen och villor, urartade

den i början goda smaken i en osmaklig lyx och en klumpig barbarism. Man
började vanställa naturen i stället för att försköna henne, och de första af

dessa klipta trädkrymplingar, som vi ännu i dag anträffa i trädgårdar, anlagda

efter den gamla franska stilen, af dessa stela, rätliniga väggar eller dessa af

låga buskar bildade sirater och namnteckningar samt af putslustiga djurfigurer,

pyramider eller fartyg kommo genom riddaren C. Matius, en Augustus' vän,

på modet.

I dessa slösaktigt utstyrda palats funnos så kallade fattigrum eller torf-

tigt inredda rum, som vissa dagar beboddes för att genom en låtsad brist

höja behaget af det öfverflöd, hvari man eljest lefde.

Dessa smakens förvillelser ha vi vuxit ifrån. I den sanna vården om
hemmet stå de germaniska stammarna främst bland de nyare kulturfolken.
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Tysken och nordbon älska att pryda och försköna det, och den engelsman är

fattig, som ej för sig och sin familj kan förfoga öfver ett eget, om än aldrig

så litet hus. Mitt hus är min borg, är hans stolta ordspråk.

Klädedrägt. Behofvet af kläder sammanhänger nära med behofvet af

bostad. I det ena som i det andra fallet är det klimatets obehag, som tvingar

kroppen att förse sig med skyddsmedel. Menniskans hud är ej, som djurens,

under den kalla årstiden en annan än under den varma. Hon kommer naken

till verlden, och när vinter och regntid inträda, öfverdrages ej hennes hud med
en tjock pels, utan hon måste uttänka medel att sjelf skydda sig mot vädrets

stränghet.

Menniskan skapar sin drägt. Hos de folk, som lefva i ständigt lika varma

länder, är drägten ej något trängande behof. Hon utvecklar sig äfven här

vida långsammare än hos dem, som lefva i den kalla zonen, men uppnår å

andra sidan ej heller hos polarfolken samma fullkomning som i det tempere-

rade bältet, emedan väderleksförhållandena ej hos dem äro underkastade så

hastiga förändringar.

De nordamerikanska skogsindianerna, purierna, botokuderna och koroa-

derna begagna inga kläder till skydd mot vädret. Då missionärerna gåfvo

dem skjortor, skämdes de först att begagna dem och buro dem hoprullade

under armen. Men i stället måla de hela kroppen och skydda sig med denna

fårgbetäckning mot insekterna.

Det vill således synas, som om målningen, hvilken är i bruk öfver allt hos

de råa folken, vore den äldsta och ursprungligaste klädedrägten. Fåfänga på
den ena och blygsel på den andra sidan utöfvade båda sitt inflytande, om
också blott i vissa grader och i riktningar, som ej alltid fullt stämma in med
våra åsigter.

Färgerna göra personen, liksom hos oss kläderna.

Målningen, som först sträcker sig till hela kroppen och hvars förnyande

utgör en vigtig del af den dagliga syselsättningen, inskränkes med den fort-

gående beklädnaden till de obetäckta kroppsdelarna och hinner slutligen sin

högsta utbildning i ansigtsmåleriet, som till och med i våra högt civiliserade

tider förstått att bibehålla sig som en väsentlig del af toaletten.

Ett dermed jemförligt beklädnadssätt funno fransmännen i 17:e århun-

dradet i Brasilien, en kostym, som ännu någon gång, fastän helt ofrivilligt,

begagnas i Nordamerika, nämligen befjädringen. Tupinamberna bestryka hela

den nakna kroppen med gummi och öfverströ honom derefter med rödt dun.

På samma sätt göra de californiska indianerna, när de smycka sig till dans,

och encebelladastammarna, som styra ut sig i ett mjukt bomullsdun.

Vi vilja antaga, att det ursprungligaste klädesplagget i den heta zonen är

skörtet och dess första bärare qvinnorna, ehuru några resande ej draga i be-

tänkande att påstå, att den till skydd mot solstrålarna afsedda pannbindeln,

såsom nödvändigare, är äldre.
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Men i trakter med ett oblidare klimat, såsom på Nya Zeeland, föranledde

kölden uppfinningen af manteln. Dess enklaste form, som fig. 61 efter en

ritning af Cook ställer för våra ögon, ger dock visserligen kölden ämiu tem-

ligen fritt spelrum.

Med skörtet sammanhänger gördeln. Han begagnas snart som lifrem och

får äfven flerstädes en större bredd.

Hos ovambostammen (fig. 62) påträffade Livingstone en jemförelsevis hög

kultur; dess qvinnor uppträdde i dubbla skört, af hvilka det ena äfven be-

täckte baksidan. Hela kroppen var dessutom insmord med olja, och äfven åt

håret egnades en mycket stor omsorg, någonting som Sydamerikas indianer

och nyzeeländarna ej heller känna. Med tillhjelp af fett och växtfibrer fläta

de det i långa, utefter ryggen hängande snodder.

Med dessa enkla medel nöja

sig de heta verldstrakternas in-

vånare; men det vore dock mer

än vågadt att från saknaden

af kläder i den heta zonen vilja

sluta till brist på odling i all-

mänhet.

Eskimåerna, som i bild-

ningsgrad ej höja sig öfver

Afrikas i så godt som full-

komlig nakenhet gående ne-

gerstammar, bära fullständig

beklädnad, som de konstrikt

förfärdiga sig af renens och

salens hud, tarmar och senor.

De förstå äfven att aftaga fåg-

larnas dunbeklädda hud och

deraf göra sig varma rockar.

Karlarnas och qvinnornas drägt

är nästan alldeles den samma,

endast med den skilnaden, att

de senare på ryggen ha ett sär-

skilclt bihang för att deri bära

sina barn (fig. 63), hvarmed karlarna ej taga någon befattning. Båda könens

drägt består af benkläder, strumpor, skor, rockar och öfverplagg. Ej ens hand-

skar och hufvudbetäckning fattas, så att hvarje del af kroppen har sitt sär-

skilda klädesplagg.

För att skydda sig mot vattnets inträngande taga polarmenniskorna dess-

utom på sig en öfverklädnacl, gjord af hvalfiskens och andra stora hafsdjurs

blåsor och tarmar.

En vigtigare beklädnadsartikel bli, i synnerhet hos den kalla zonens no-

madfolk, skodonen, som allt efter markens beskaffenhet erhålla olika form.

Fig. 61. Mantel. Nyzeeländaruas drägt.
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De ha sitt ursprung i en skinnlapp eller i en trä- eller barkskifva, som till

skydd mot de skarpkantiga stenarna som en sula bindes under foten, och

denna form har tydligt bibehållit sig i sandalerna, som vi finna så vidt ut-

bredda. Eskimåerna och de nordamerikanska indianerna förfärdiga sig, för

att så mycket fortare kunna röra sig på den lösa snön, breda snöskor af

tunna, lätta rör- eller fiskbensramar, mellan hvilka de anbringa ett flätverk

af hår eller säf (fig. 65). Dessa snöskor äro temligen stora; de göras 3—

6

fot långa och halfannan till två fot breda, för att kroppen ej skall sjunka ned

i den lösa snön.

Klädernas mängd och mångfald äro således inga mätare på ett folks od-

ling. En sådan är deremot den större eller mindre konstfärdighet, som röjer

sig i det sätt, hvarpå • kläderna äro förfärdigade. De dödade djurens skinn

erbjödo sig först som passan-

de ämne, och vi finna äfven

i sjelfva verket de råa fol-

kens mantlar och skört för-

färdigade af dem, sedan de

undergått en mer eller min-

dre fullständig beredning. Så

väl eskimåerna som pesjärä-

erna förstå sig på ett slags

garfning, om också . ej i den

mening, hvari vi fatta detta

ord, och de nordamerikanska

indianerna och framför allt

nomaderna i den tempererade

zonen äro utmärkt skickliga

i konsten att bereda alla slags

skinn.

Trådämnena förenas med
hvarandra genom knytning

och flätning. Allra först tvin-

nar man trådarna och låter dem
radvis hänga bredvid hvarandra, alldeles som ovamboqvinnan på afbildningen

i fig. 62 flätat sitt hår. Sedermera hopknytas de med tvärtrådar för att sam-

manhållas, och dermed är första steget taget till väfnadskonsten, hvars vidare

utbildning redan förutsätter ett mera bofast lefnadssätt.

Det är först herdefolken, hvilka afkastningen af deras hjordar för-

ser med en rik tillgång på råämnen, som drifva denna konst på ett nå-

got fullkomligare sätt. Kalmuckerna bearbeta under vintermånaderna filten

till sina täcken och tältdukar på följande sätt. De taga ett gammalt täcke

af den storlek, det nya skall hafva, utbreda det och betäcka det till ungefär

en fots höjd med hvit fårull. Skall den nya filten ha färgade sirater, lägges

mönstret i ull af samma färger derofvanpå. Ullen, som förut blifvit sorgfälligt

Fig. 62. Skört. Ovambonegrernas drägt.
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klappad och rengjord, öfvergjutes nu med kokhett vatten, hoprullas varsamt

och stadigt tillsammans med den gamla filten och ombindes med hårrep. Så

många personer, som den hoprullade filtens längd kräfver, sätta sig nu turvis i

två rader på hälarna och kasta rullen med kraft af och an emellan sig på

det sätt, att han först far i marken och derifrån upp i den midt emot sittandes

knä. Det är förnämligast qvinnorna, som detta arbete åligger, men karlarna

hjelpa till, och grannar och vänner taga äfven del deri. Sedan det tunga ar-

betet pågått ungefär en timme, är ullen tillräckligt filtad, och brister, som

möjligen kunna finnas, afhjelpas för hand.

Bruket att färga tyg är mycket gammalt. Det synes i början ha haft

sin grund i ett visst renlighetssinne ; åtminstone förse de nordamerikanska

indianerna sinapelsar och skinnkläder,

när de genom begagnandet förlorat sin

ursprungliga ljusa färg, med en röd an-

strykning.

För att åstadkomma större samman-

hängande stycken, t. ex. en tältduk, blir

det nödigt att genom vidhäftning, sömnad,

förena flera små stufvar. En ytterligare

användning af denna konst, som vi redan

finna hos indianerna och polarnomaderna,

leder till en verklig skrädderikonst med
tillskärning och afpässning, som i synner-

het utvecklar sig der, hvarest kläderna

visserligen skola skydda, men ej få hin-

dra en lätt och snabb rörelse. Med hvil-

ken konstfärdighet de nordamerikanska

jägarstammarna förfärdiga sina mokassi-

ner, är bekant. Grönländarna slipa sa-

lens ben till sylar eller begagna starka

fiskben till nålar, hvarmed de med skick-

lig hand föra den af ren- och sälsenor

förfärdigade tråden genom de förut stuck-

na hålen.

Ofta använda de kulörta trådar, antingen växtfibrer af olika färger eller

färgade animaliska ämnen, såsom hår, fjädrar eller piggar, och anbringa som

sirater på sina kläder bjerta mönster. De mångfärgade fågelfjädrarna ge der-

till, liksom till hela drägten, ett förträffligt passande ämne. Californerna an-

bringa dem på snören i täta rader, så att de olika färgerna komma att ligga

i mönster ofvanpå hvarandra, hvarigenom ett slags fjäderpels erhålles, som på
båda sidorna har samma utseende.

Afven abiponerna, en indianstam på pampas, göra af fågelfjädrar ganska

vackra pelsmosaiker och förstå äfven att utan egentlig garfning bereda skinn

lika bra som trots någon körsnär. De hopsy skinnen så väl, att ej ens det

Fig. 63. Eskimåqvinnornas sommardrägt.
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skarpaste öga förmår upptäeka någon söm. Dessutom ha de af rör och trä-

stycken gjort sig väfstolar, som vid en flyttning lätt kunna söndertagas och

packas på hästryggen, och med denna enkla apparat väfva de af hemma-

spunnet, särdeles fint ullgarn allahanda randiga och mångiärgade tyg.

Då med hjordarnas tillväxt samt den ökade afkastningen af jagten och

det nu mera på ett fullkomligare sätt drifna fisket, äfvensom genom inkomsten

af de handarbeten, som egna sig till försäljning, välmågan börjar stiga, under-

går äfven beklädnadssättet en förvandling.

Fig. 64. Japanska skor och halmsandaler.

Derigenom att andra länders alster dels som råämnen, dels i redan be-

arbetadt skick blifva tillgängliga, möjliggöres en större mångfald. Vanan att

se främmande drägter föranleder småningom öfvergifvandet af de ärfda for-

merna och nyas antagande samt leder slutligen till det ständigt vexlande ting,

som vi kalla modet.

Vi finna herdefolken nästan öfver allt

först klädda i djuriska ämnen. De mon-

goliska nomaderna i mellersta Asien der-

emot ha genom handeln med sina ryska

och kinesiska grannar erhållit bomulls- och

sidentyg, som hos de förmögna nästan helt

och hållet utträngt skinn och pelsverk,

så att dessa nu mera endast begagnas till

vinterkläder och som prydnad. Deras drägt Fi£- 65
-
En indiansk snösko.

består af benkläder, skjorta, öfver- och underplagg samt mössa. Stöflar och

strumpor begagna de likaledes, och deras ofta mycket dyrbara drägter äro

utsirade med broderier; med ett ord, af en fullständig toaletts bestånds-

delar sakna de ingenting mer än den stora lapprisaken renlighet. Men häri

ligger också en grundväsentlig skilnad mellan den aktiva och passiva rasen.

Medan de i odling redan ganska långt komna kalmuckerna, som tillhöra den

passiva rasen, med en förvånande skicklighet förstå att undvika all beröring
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med vattnet för renlighetsändamål, äro de aktiva stammarna på Söderhafs-

öarna, oaktadt de ännu befinna sig på utvecklingens första trappsteg, äfven-

som tsjerkesserna och andra folk, som i andlig utbildning stå långt efter mon-

golerna, verkliga mönster för renlighet.

Kalmucken begagnar sina dyrbaraste och vackraste kläder vid de smut-

sigaste arbeten; tsjerkessen tvättar sig, om möjligt, efter hvarje arbete.

I sjelfva verket äro också åsigterna om hvad smuts är mycket olika,

och den snillrike engelsman, som yttrade: smuts är blott en sak på orätt

ställe, hade väl ej så alldeles orätt. Negrerna tvätta sig ju med fett, lärkorna

med jord. *

Utsmyckning. Här börjar nu detta smakens stora område, hvarom, som

bekant, det ej lönar mödan att tvista. Ehuru begäret att pryda sig ej ome-

delbart har sin grund i menniskans ursprungliga, mera djuriska drifter, måste

vi dock redan här egna några ord åt detta ämne, som ej längre beror af kli-

matiska inflytelser, af blotta nödvändigheten, utan der det fria valet lemnar

ett stort spelrum åt den andliga verksamheten, uppfinningen och skönhetssinnet.

Men utsmyckning och drägt höra oskiljaktigt tillsammans, och vi skola ej heller

här åtskilja dem. Vi ha redan, när det var fråga om klädedrägtens första

begynnelse, sett, att begreppen här i viss grad sammanfalla. Vildens måleri,

som ofta ej består i någonting annat, än att handen doppas ned i en färgpyts,

hvarefter de drypande fingrarna föras öfver den nakna eller med en grund-

färg öfverdragna kroppen och lemna efter sig färgade spår, afser ej blott att

utsira, utan äfven att betäcka och skydda.

Figurerna anbringas småningom efter bestämda skönhetsbegrepp, och som

ett väsentligt element ingår nu dervicl fåfängan, denna stora driffjäder till

menskliga sträfvanden. På sin resa i Brasilien fick Martius en morgon se en

indianqvinna stå och måla sig utanför hans koja. Han gick fram till henne,

tog ifrån henne färgkrukan och fulländade konstverket med några fantastiska

slängar, som hos hela stammen väckte den högsta förvåning. Morgonen derpå

stodo byns samtliga qvinnor utanför den baierske botanikerns koja och båclo

ifrigt att bli målade på samma sätt.

Begäret att smycka sig förutsätter ett afseende på andra, som den full-

komligt råa menniskan ej visar. Då förhållandet till andra i början åtföljes

af en hög grad af fruktan och misstroende, är clet först sin kroppsstorlek

menniskan vill öka. Hon söker gifva kroppen större ansenlighet och der-

igenom framkalla ett för sig fördelaktigt intryck. Höga hårprydnader och

fjäderbuskar fästas på hufvudet (tig. 68), öron och läppar genomborras och

förstoras onaturligt, i det man insticker träbitar, stenar och bladrullar af allt

större diameter. Botokuderna, som bland andra hylla denna sed, ombinda

äfven knäskålar och fotknölar med bastsnören, hvarigenom dessa delar bibe-

hålla sig smidigare, medan vaden och det öfriga benet i följd af det ökade

blodtilloppet uppsvälla. I många trakter af jorden anses de fetaste för de

vackraste.



DE MENSKLIGA DRIFTERNA ANLEDNING TILL DE FÖRSTA UPPFINNINGARNA. 73

Derefter söker man äfven ge sig ett vildare utseende. Många folkstam-

mar bryta ut framtänderna på sig och låta endast en och annan, som vild-

djursbetar, stå qvar. Ett dylikt utsmyckningsbegär leder slutligen till krop-

pens fullständiga stympande och är i hög grad förderfligt, emedan det ofta

ger den onaturliga kroppsbildningen en varaktig riktning, som på den and-

liga utvecklingen åtminstone ej kan inverka gynsamt. Bruket att med band

omlinda eller mellan brädlappar pressa det nyfödda barnets hufvudskål är

mycket utbredt bland Nordamerikas råa indianstammar. Platthufvudena (fig.

66) ha fått sitt namn af detta bruk. De uttaga ej barnets hufvud ur pressen

förr, än hufvudskålen hårdnat och bibehåller den tvungna formen. Framhuf-

vudet är fullkomligt

tillplattadt, men bak-

hufvudet deremot ona-

turligt uppdrifvet i höj-

den, och ju mer detta

är fallet, desto vack-

rare anser sig dess ega-

re. I Normandie har

ett dylikt bruk bibe-

hållit sig, och den till-

spetsade formen på de

normandiska qvinnor-

nas hufvuden har en-

dast detta bruk att

tacka för sin tillkomst.

Vi ha här ett be-

vis på, huru länge så-

dana barbariska bruk

kunna bibehålla sig.

De antaga stundom,

såsom i kinesernas

klumpfötter, en annan

egenskap , men det

opartiska ögat skall al-

drig finna dem vackra.

Hand i hand med ^IflW^
kroppens Stympning Fig> 66 Hufvudskålens pressning hos platthufvudindianerna,

och ofta i den närma-

ste förbindelse dermed uppträder nu måleriet, det vill säga det måleri, som

ej blott öfverdrager hela kroppen med en intet sägande, brokig färgskorpa,

utan äfven med sina linier och teckningar vill åstadkomma vissa noga be-

stämda verkningar.

Det erhåller en viss betydelse och skiftar allt efter de olika företag,

hvarpå man ämnar inlåta sig. Så t. ex. måla många stammar, när de tänka
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begifva sig ut på "krigsstigen", kroppen svart och utmärka refbenen med hvita

tvärstreck. Fannegrerna i vestra Afrika affila framtänderna, färga dem kol-

svarta och gifva derigenom ansigtet ett högst vildt uttryck, som de ytterligare

söka stegra derigenom, att de öfvermåla kroppen med blodröda tvärstrimmor.

Du Chaillu, den förste hvite, som besökte denna stam, berättar, att konung

Ndiayai (fig. 67), som för att göra intryck uppträdde inför honom i en sådan

kostym, ingalunda förfelade sitt syfte. När de brasilianska indianerna besöka

européer, måla de sina händer och fötter med en bjert röd färg, alldeles som

vi påtaga glacéhandskar och lackerade stöflar. Vid sina fester anbringa de på
den helt och hållet svartmålade kroppen allahanda djurformer i ljusare färger,

men håret färga de eldrödt.

Tatuering. För att varaktigt fästa

målningen på huden inristas eller tatue-

ras hon. Linierna inristas i huden med
små spetsiga tränålar eller utmärkas med
inborrade punkter, och i de på detta

sätt uppkomna hålen ingnides färg, som

småningom sammanväxer med huden och

bildar en outplånlig teckning.

Denna utsmyckning har ett allde-

les särskildt intresse derför, att hon i

. sig innefattar de civiliserade folkens allra

första begynnelser till ett skriftspråk.

Först och främst utmärkes namnet ge-

nom det föremål, hvarifrån det är lånadt;

derefter betecknas stammen, som kriga-

ren tillhör, hans vapenbragder och an-

dra omständigheter i hans lif, hvarige-

nom han vill väcka beundran och hvar-

. om han derför genom detta bildliga med-

J^ delande vill så tydligt som möjligt under-

Ä^; rätta åskådaren.

En tapper höfding bland de nord-

amerikanska indianerna, vid namn Va-

vundochvalend, önskade sig ett annat

namn. Han lät derför ofvanom hakan

inpunktera bilden af en vattenödla och

hette nu mera Tvakachschavsu, det vill

säga Vattenödla. På Wests bekanta tafla "General Wolfes död" sitter till

höger om den fallne hjelten en sörjande indian (fig. 68), hvars kropp är öfver-

täckt med hans stams sinnebild och allahanda liniesirater.

Tatueringen finner man ej mindre hos grönländarna och infödingarna vid

Nutkasundet än hos eldsländarna, men framför allt hos Söderhafsöarnas invå-

nare. Denna vidsträckta utbredning af en sedvänja, hvarvid en så stor del

Fig. 67. Fannegrernas tatueringssätt.

Konung Ndiayai.
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af jordens invånare ännu fasthänger, kan ej heller förvåna oss. Våra soldater,

arbetare och sjömän ha ju för sed att på bröst eller arm med motsvarande

sinnebilder inrista sina egna eller älskade personers namn och sedan med krut

eller färger ingnida dessa ritningar för att göra denna inskrift outplånlig

under hela lifvet.

Fig. 68. Tatuerad indianhöfding. (Efter B. Wests tafla).

I kroppens målning möta vi den första begynnelsen till de tecknande

konsterna och till konsten öfver hufvud, som i sin vidare utveckling visserligen

snart nog äfven öfvar sig på andra föremål, men ännu länge i menniskans

begär att pryda sig finner den enda anledningen att frambringa sina skapelser.

Vår kropps anordning väckte begreppet symmetri, hvilken målningen och
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tatueringen mycket snart lade till grund för alla sina mönster. Färdigheten i

teckning befrämjades af denna lagbundenhet, och fantasins uppfinningsförmåga

stegrades med svårigheternas öfvervinnande.

Maorierna på Nya Zeeland, hvilka i jemförelse med cle passiva papuas

kunna kallas Söclerhafvets aristokrati, utsmycka sitt ansigte med sirligt svängda

symmetriska linier, hvilka, som fig. 69 visar, ej heller stöta europeiska skön-

hetsbegrepp.

Ett verkligt mönster af uppfinningsrikedom och behaglig teckning ger

oss fig. 70, som föreställer en höfding från ön S:t Christina. Vi se här, huru

sinnet för det symmetriska icke blott bestämt liniernas och figurernas anord-

ning pä kroppen, utan äfven gjort sig gällande vid utsirandet af den tunga,

af trä skurna stridsklubban, som höfdingen bär på axeln. Konsten vänder

sig äfven småningom till andra förnödenhetsartiklar, hvilkas olika ändamål

och ämnen ge anledning till ut-

bildning af olika riktningar, och

på detta sätt uppväxer ur krop-

pens behof af betäckning ett vä-

sentligt kulturelement.

Men på samma gång den oci-

viliserade målar sin kropp, fram-

träder redan tidigt lusten för främ-

mande glänsande saker, hvarmed

han behänger hals och bröst, ar-

mar och ben, eller som han in-

flätar i håret eller anbringar på

sina kläder, vapen och verktyg.

Boshmännen linda det fälda

villebrådets våta tarmar omkring

handlofven eller smalbenet, der

de hårdna till hornringar. Syd-

amerikanska indianstammar hänga

på sig allt, som faller dem i sma-

ken, men i synnerhet de dödade

djurens fjädrar, tassar, klor eller ögon som tecken till sin skicklighet eller

sitt mod.

Att hottentotten uppradar brokiga glänsande tjädrar, snäckor, bär och

dylikt på snören, hvilka han lindar om bröst och hals, och att färgade glas-

perlor, som i glans vida öfverstråla cle vanliga prydnaderna, i de inträngande

främlingarnas händer blifva ett lockande bytesmedel, allt detta är mycket

naturligt. Men om det i början endast är lusten för det glänsande, som be-

stämmer valet, blifva naturligtvis hos krigiska stammar troféerna, som beteckna

segern öfver fiender, snart mycket eftersträfvade prydnader. Det anseende, en

indiansk krigare åtnjuter hos vän och fiende, rättar sig efter det antal skalper,

han har hängande vid sin gördel.

Tatuerad maori på Nya Zeeland.
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Endast det offentliga erkännandet, men ännu ej det egna medvetandet,

skänker här handlingen dess värde. Det är äfven denna råa uppfattning, som

kommer de indianska sprättarna att stoltsera med käppar, hvilka med de i

barken inskurna ringarna beteckna antalet af de skönheter, som gifvit dem
prof på sin ömhet.

Det ar således ej längre endast skönhetsbegrepp, som bestämma valet af

prydnader, utan som sådana anses och användes nu mera allt, som kan tjena

till bevis pä egarens makt

eller rikedom. Allt, som

är nyttigt till något, kan

äfven pryda, tänker men-

niskan i detta kultur-

skede. Det är derför

i första rummet metall-

saker, som äro egnade

att reta lystnaden. Ba-

rangaruerna hängde ge-

nast om halsen de met-

krokar och hakar, man

gaf dem, och resande be-

rätta om eskimåkvinnor,

som buro hanarna af ge-

värslås, hvilka sannolikt

genom någon förvexling

af mitt och ditt kom-

mit i deras ego, fästa i

kedjor af sälsenor som

prydnader på bröstet.

Purierna voro ytterst för-

tjusta öfver de tennsol-

dater, Spix och Martius

gåfvo dem, och buro dem

som dyrbara prydnader.

Detta förefaller oss dock

lättförklarligare än den

nordamerikanska indian-

hustruns bruk att infläta pannskaft af lera i håret.

Men här, som i fråga om ädelstenarna, uppträder redan föremålets säll-

synthet som en af värdemätarna.

Man lär sig skilja de ädla metallerna från de andra, och deras förekomst

i gedigna klumpar underlättar bearbetningen. Guld- och silfverspännen samt

ringar blifva derför äfven snart, der de kunna öfverkommas, ansedda som nå-

gonting ytterst dyrbart, och ju flera sådana en person kan bära på sig, desto

präktigare och ståtligare anser han sig äfven vara.

Fig. 70. Tatuerad höfcling från ön S:t Christina.
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Vestafrikas negrer ingnida sig med fett och öfverpudra derefter hela

kroppen eller delar deraf med guldstoft. Kiessler berättar, att den mäktige

konungen af Ashanti kunde utan svårighet fylla ett helt oxhufvud med guld.

När han i full gala går ut att spatsera, har han guldsandaler och händer och

fötter till den grad belastade med guldspännen och stycken af massivt guld,

att han, för att ej af sin börda tryckas till marken, måste lägga sina armar

pä skuldrorna af två män, som gå framför honom, en på hvardera sidan. På

sådana promenader och vid andra offentliga tillfällen omgifves han af tusen-

tals qvinnor, hvilkas nakna kroppar äro ingnidna med ett slags växtsmör

och öfverpudrade med guldstoft. På samma sätt utstyras äfven ofta liken

efter rika personer; man sticker dessutom guld i munnen på dem och behän-

ger dermed likets alla delar.

Sällsynta alster ur växtriket äro äfven mycket eftersökta. Välluktande

oljor användas till salvor och ingnidas i håret. Det är i synnerhet hufvudet

med sin naturliga hårprydnad, som är föremål för en outtröttlig omsorg, och

särskildt skildras negrerna af alla resande som uppfinningsrika hårkonstnärer.

Fig. 71. Asjiraqvinnornas hårklädsel. Fig. 72. Loandaqvinnornas hårklädsel.

Somliga raka hela hufvudet och qvarlemna blott en smal, från pannan till

nacken gående rand, andra afklippa håret ända till en fläck, som i form

af en halfkrets sträcker sig omkring hvartdera örat. Qvinnorna deremot fläta

och uppfästa det med tillhjelp af kådor och välluktande oljor i allahanda

former, som endast en hårfrisörs sakkunniga hand skulle kunna utreda

och beskrifva och hvaraf vi här, i stället för långa och många ord, (i fig.

71—74) meddela några afbildningar. Hos många folk äro särskilda hårdrägter

tecken till deras högre eller lägre stånd, och ännu hos grekerna eller romarna

var det slafvarna förbjudet att bära långt hår, ett bruk, som endast ansågs

tillhöra de fria.

På hufvudet anbringas äfven den prydnad, som utmärker personens ställ-

ning, antingen en enkel örnfjäder, som den tappre höfdingen från Ontarios

stränder sätter i sitt hår, eller en tung krona, en hjelm eller ett med ädel-

stenar besatt diadem. Det är ej längre endast råämnets värde, som gör pryd-
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nåden dyrbar, utan dertill kommer nu äfven den symboliska betydelse, som

leder till formens förädling. Hon förvandlar käppen till spira och blir seder-

mera i följd af estetiska orsaker föremål för en sjelfverksam konstskapelse.

Detta skede betecknar ett framsteg i odling, som i synnerhet blir vigtigt der-

igenom, att det underkastar råämnena, växt- och djurrikets alster så väl som

metaller och stenar, en ytterligare bearbetning samt ökar färdigheten och in-

sigterna häri.

Man nöjer sig ej längre med huden i den form, hvari hon tjenade djuret

till naturlig beklädnad, utan ger henne formen ^ af mantel eller skört. Dräg-

ten undergår allt efter den enskildes tycke och smak förändringar så väl till

snitt som ämne och färg. Färgning, brodering, garfning, sömnad, metal-

lernas bearbetning till tråd, tunna bleckplåtar, kulor, perlor, cylindrar, stenar-

nas slipning, muslornas genomborrning samt tusentals andra arbeten få nu en

större utbildning.

Genom bemödandet att eftergöra blommornas vackra färger utvecklas

färgsinnet, som småningom lär sig utfinna och använda färgernas inbördes för-

hållande (färgharmonin).

Fig. 73. Loandaqvinnornas hårklädsel. ifig. 74.

Men med rikedomen på medel växer äfven begäret att tillgodogöra dem.

Hos de folk, som genom ett regelbundet arbete frigjort sig från tvånget att

endast sörja för det dagliga uppehället och hunnit en viss grad af välmåga,

uppstår derför en större olikhet i beklädnad, som först och främst leder till

särskilda drägter för olika klasser. Större rikedom medgifver finare ämne,

rikare utsmyckning och tätare ombyte.

Genom handelsförbindelsen med andra folk komma nu äfven främmande

länders natur- och konstalster i bruk, och bekantskapen med utländska drägter

föranleder till och med ändringar i den egna, afvikelser, som antingen bestäm-

mas af smaken eller ändamålsenligheten.

Slutligen försvinner nationaldrägten eller kast- och ståndsdrägten helt och

hållet och uppgår i det ständigt skiftande ting, som vi kalla modet.

Så värdelöst och löjligt modet än förefaller den granskande blicken, kan

dock ej nekas, att det på industrins utveckling haft ett högst betydligt infly-
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tände. Maskinväsendet eller, rättare sagdt, den gren deraf, som omfattar

spinn-, väfhads-, färgnings- och tryckmaskiner, skulle aldrig kunnat uppnå sin

nu varande fulländning, om ej modet' föranledt en ofantligt större förbrukning

af väfda tyg. För hundra år sedan räckte en drägt lika länge som nu för

tiden tio.

Den stegrade förbrukningen har tvungit till en stegrad tillverkning. Bom-
ulls- och silkesodling, fårafvel och andra dylika näringsgrenar ha måst hålla

jemna steg med behofvet. Måhända låter det äfven omvändt säga sig, att

öfvertillverkningen med åtföljande billighet i pris gifvit anledning till en ökad

förbrukning.

Vare härmed huru som helst, ett väl bestyrkt förhållande är dock, att

ofruktbara, af naturen föga gynnade trakter kunna rikta sig genom arbete

och uppfinning, och lyxen i klädedrägt och prydnader får derigenom en hög

kulturhistorisk betydelse.

Modet är en den nyare tidens skapelse. De gamla kände det ej eller

åtminstone ej på långt när i den utveckling, det nu erhållit. Grekerna

och i allmänhet äfven romarna hade en enkel drägt, som i samma form

och nästan äfven i samma ämne gick i arf från det ena slägtledet till det

andra. Hos båda folken tjenade drägten ännu att utvisa, hvilket stånd en

person tillhörde, var med ett ord en uniform. Visserligen berätta gamla för-

fattare, att i Rom en stor lyx herskat äfven i klädedrägt, så att särskilda

lagar måst utfärdas häremot. Men denna lyx gick mera ut på att ståta med
dyrbara och sällsynta tyg, såsom purpur och siden, samt en myckenhet ädel-

stenar och perlor, men visade sig deremot ej i uppfinningen af nya former och

mönster och förblef derför, såsom allt slösande med blotta massan, barbarisk

och utan något gynsamt inflytande på konster och yrken.

Den grekiske ädlingen bar till och med en mycket enkel drägt och inga

eller också endast helt anspråkslösa prydnader.

Anmärkningsvärdt är emellertid, att modet, som, för att kunna hinna sin

fulla utveckling, förutsätter vissa kulturskeden som genomgångna, stundom

äfven anträffas hos fullkomligt ociviliserade folk, t. ex. kaffrerna. Dessa tycka

särdeles mycket om glaskoraller, men deras värde vexlar från tid till annan,

och samma färger och sorter äro ej alltid i smaken. Understundom vänder

sig äfven denna till helt andra föremål. Medan Lichtenstein vistades hos dem,

var en liten korallart, som de genom byte erhöllo, synnerligt begärlig. Bekant

är dessutom den hos alla negrer rådande vurmen att bära europeiska kläder,

som i länder sådana som Vestindien framkallar ett brokigt virrvarr af de ba-

rockaste drägter.

Bland de civiliserade folken började modet först under medeltiden blomstra

som verldsmakt, och det tygellösa lefnadssättet under femtonde, sextonde och

sjuttonde århundradena bragte det snart till mognad.

Lyxen vände sig äfven här först till myckenheten, massan och urartade

stundom på det löjligaste. Så användes ofta till puffbyxor 60—80 alnar tyg.

Styfkjortlar och släp voro modartiklar, hvari man kunde visa sin rikedom
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och glans. De växte också till en grad, hvarom våra dagars krinoliner ej

kunna ge oss någon föreställning. Myndigheterna utfärdade påbud deremot,

och Luther sjelf gjorde det vidunderliga modet till föremål för sin dundrande

vältalighet.

Men småningom gjorde sig andra synpunkter gällande. Materialets mång-
fald och skönhet blefvo allt mer fullkomnade. Medan förut ylle- och

linneväfnader nästan uteslutande användts till kläder, kommo nu genom den

ökade handelsförbin-

delsen med östra Asien

äfven bomull och i

synnerhet silke all-

mänt i bruk. Ehuru

det senare materialet

redan användts af de

gamla och ej heller

bomullen var grekerna

obekant, blefvo de dock

först nu allmännare för-

brukningsartiklar. I

femtonde århundradet

kom silkesodlingen,

som förut i synnerhet

idkats i Spanien, Ita-

lien och Sicilien, till

Frankrike och genom

hugenotterna i slutet

af sextonde århundra-

det till Tyskland.

Genofn den ökade

införseln af dessa främ-

mande industrialster

undergick hela väfnads-

slöjden en förvandling.

Hon utgjorde förr

en del af qvinnornas

husliga SVSelsättningar, Fig. 75. Kostymbild från 15:e århundradet. Isabella af Baiern (1420).

liksom ännu i dag i de

trakter, der jordbruksarbetet hvilar om vintern och lemnar en mängd armar

lediga. Qvinnorna försågo hela familjen med dess behof af kläder, hvilka för-

färdigades af råämnen, som vuxit på gårdens egen mark.

Nu blef denna slöjd en yrkesmässig handtering, som slutligen i våra dagar i

den mest storartade fabrikstillverkning nått sin fulländning. Förbättringar och

uppfinningar följa hvarandra hastigt der, hvarest menniskor uteslutande egna

sig åt ett visst arbete, och så finna vi redan under medeltiden, i stället för de.

Uppfinningarnas bok. I (w. 3). 6
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äldre enfärgade tygen, fasonerade och blommiga väfnader af konstrik sam-

mansättning.

Vi gifva i fig. 75 en afbildning af en furstlig drägt från åren 1417

—

1420. Bättre än många ord säger oss här genast ögat, huru mångfaldiga de

medel voro, hvaröfver toaletten redan då kunde förfoga, huru förfinade for-

merna, huru rika utsiringarna. Men så utbildad broderiets konst än före-

faller, begagnar hon sig dock företrädesvis af bjerta mönster och skarpa schat-

teringar; med all sin fulländning förstår hon endast verka genom massan.

Varningen för hand har visserligen nått sin höjdpunkt i det östra Asiens

rika länder, hemmet för ett folk af en sådan orörlighet, att den enskilde anser

för en tillfredsställande uppgift att offra ett hälft årtionde åt tillverkningen af

en enda sjal.

Det är i synnerhet broderiet, som användes till mönstrens åstadkommande,

en konst, som då öfvades i långt större fulländning, än nu är fallet. De mön-

ster, denna konst använder, kunna i afseende på stilfull harmoni ännu i dag

tjena till förebilder.

Hos Europas framåtsträfvande aktiva folk måste deremot väfningens och

spinningens oupphörligt återkommande handgrepp mycket snart väcka en ön-

skan att låta dem verkställas på rent mekanisk väg och skaffa den hittills

dertill använda menniskan ett henne värdigare arbete. Uppfinningen af ma-

skinerna, från den simpla spinnrocken till jacquardmaskinen, betecknar en följd

af framgångar, af hvilka de största äro en vår tids triumf.

Genom henne har lyxen att kunna kläda sig väl från ett de rikas privi-

legium blifvit en möjlighet för alla. Den hastiga tillverkningen gör materialet

billigare, och mönstrens mångfald ökar lusten för ombyte.

En fabrik, der 200 maskinväfstolar äro uppstälda, tillverkar samma varu-:

mängd, som 3000 väfvarfamiljer på samma tid skulle kunna åstadkomma. Be-

sinnar man, att garnet till dessa väfnader äfven blifvit spunnet med maski-

ner, att appretering, färgning, • tryckning m. m. likaledes skett medelst ånga

och att slutligen en enda symaskin ersätter 15 personers arbete, men att allt

detta oaktadt lika många och ännu flera händer än förr äro syseisatta med
att skaffa oss våra kläder, inser man lätt, hvilka stora förändringar måste ha

inträdt i våra beklädnadsförhållanden.

Modet håller jemna steg med folkens kulturbemödanden. Det är ett i

barbariska tider, ett annat i tider af finare odling.

Vi ha sett, att menniskorna först uppsöka det, som glänser och lyser, för

att dermed pryda sig; längre hunna, sätta de största värdet på blotta massan

och dyrbarheten. Slutligen fästa de sig vid formen och sträfva efter skönhet.

Men till insigt af det sköna kommer menniskan först på sina högsta kultur-

grader. Först sedan hon kommit i besittning af en ädel bildning, förmår hon

sätta verkligheten i skenets och det goda i det blott lysandes ställe. Det, som

visar sig på längden skönt och godt, uttränger det mindre sköna, det mindre

goda. I förädlingen af medlen att tillfredsställa sina behof röjer sig den inre

menniskans förädling.
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En renad smak ser i kläder och prydnader endast medel, aldrig ändamål.

Man återvänder till det enkla och naturliga, och de högst bildade folken anse

derför materialets godhet, färgens enkelhet och harmoni och en naturlig, det

vill säga en menniskogestalten ej vanställande form som grundreglerna för sin

klädsel, men den högsta renlighet som sin skönaste prydnad. Utsmyckningen,

hvaraf i mensklighetens barndom mannen i vidsträcktaste mått begagnar sig

och som hos halfbildade folk når sin högsta utbildning, lemna de uteslutande

åt qvinnan, hvars skönhet fordrar en passande ram. Klädedrägten och i syn-

nerhet utsmyckningen äro odlingens bästa gradmätare.

Redskapen och deras åvägabringande. Med födoämnen, bostad,

kläder och prydnader afslutas raden af de behof, den enskilda menniskan i

följd af sin naturliga organisation och sina drifter känner. Såsom vi vid be-

traktelsen af mensklighetens första kulturbemödanden sett, kunna dessa be-

hof tillfredsställas på ett sätt, som föga afviker från djurens. Men i högre ut-

vecklingsskeden följer menniskan ej endast naturens tvång; hon begagnar här

de erfarenheter, hon gjort, och fullkomnar med det slutande förnuftets tillhjelp

sitt lefnadssätt derigenom, att hon genom uppfinning af mångfaldiga redskap
med större urval och större beqvämlighet gör sig naturens alster till godo.

Det var visserligen för vår skildring nödvändigt att vid behandlingen af

födoämnena, bostäderna och klädedrägten förutsätta många sådana uppfinningar

såsom redan gjorda, och vi ha dermed gått vårt ämne i förväg. Men i en

redogörelse för menniskans utveckling måste vi äfven följa den långsamma

utbildningen och fullkomningen af hennes mekaniska hjelpmedel, hennes red-

skap, vapen o. s. v. från deras första början, och vi måste nu derför förflytta

oss tillbaka igen till den tid af fullkomlig hjelplöshet, som föregick de första

uppfinningarna. Under gången af våra betraktelser ' skola vi få tillfälle att

iakttaga, huru redskapens fullkomning går framåt i samma mån, som drifterna

i den kroppsliga organismens lif göra sig allt mera gällande.

De äldsta af alla redskap äro vapnen. De tjena till att anskaffa föda

samt afvärja och besegra de naturliga fienderna. Dernäst följa de klumpiga

verktyg, som användas vid uppförandet af hviloställen och bostäder, vidare

de finare, redan en stor konstfärdighet förutsättande hjelpmedlen för åstad-

kommande af kläder och prydnader, och slutligen de verktyg, instrument

och maskiner, som konstutöfningen eller de exakta vetenskapernas tillämpning

fordrar. De sistnämda alstren af den menskliga uppfinningen ligga mera af-

lägset från vår undersökning, emedan de redan beteckna bildningsskeden, som

i anseende till sin omätliga rikedom på dylika hjelpmedel i sina enskildheter

ej längre kunna rymmas inom ramen af vår uppgift. Vi ha i denna inledning

uteslutande att göra med uppfinningen af de första mekaniska hjelpmedlen;

den uppnådda kulturens höjdpunkt deremot skall under verkets fortgång och i

samband med de företeelser, hvari hon ger sig till känna, göras till föremål för

särskild framställning.
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Vapnen. Djuret har inga andra hjelpmedel än dem, naturen gifvit det

till anskaffande af föda och försvar mot fiender: tänder, snabel, horn, klor

och hofvar. Den i detta hänseende bristfälligt utrustade menniskan måste

genom eftertanke ej blott göra sig lika stark, utan är äfven, så framt hon

ej i den eviga kampen med naturen skall gå under, nödsakad att genom an-

litande af yttre medel upphäfva sig till herskare och betvingare.

Intet djur förmår öka sina vapens medfödda styrka. Man hör visserligen

berättas, att många aparter, såsom gorillan, skola slå med störar och andra

kasta stenar, trädgrenar och frukter på sina fiender, men dessa berättelser

komma från otillförlitliga källor, och det kan ej som fullt bevisadt antagas,

att de i sina strider med afsigt begagna främmande föremål till vapen.

Men redan den råaste menniska väpnar sin hand med stenen för att göra

slaget kraftigare, och hon slungar honom på afstånd mot ett bestämdt mål.

Medan Söderhafsöarna ännu föga besöktes af européernas fartyg, hände

på många ställen, att infödingarna,' då de gingo dem till mötes, endast voro

beväpnade med stenar, som de medförde i massor och först då kastade ifrån

sig, sedan de öfvertygat sig om främlingarnas vänskapliga afsigter. Dessa de

enklaste af alla kastvapen voro deras enda eller, i deras ögon åtminstone, deras

verksammaste skyddsmedel.

Fig. 76. Piska af flodhästhud (vestra Afrika).

Skarpkantiga stenar utväljas till huggvapen, och der naturen ej lemnar

dem i passande form, ger man dem genom bearbetning en kraftigare verkan.

På detta sätt uppstå de mejselartade verktygen, som man ännu mången-

städes anträffar tillsammans med runda, mortelstötformiga och med ett hand-

tag försedda stenar, allesammans lemningar från äldre kulturperioder.

En från stammen lösbruten gren, hvars längd vid en svängning med armen

mångdubblar dennas styrka, en påk eller, om han är böjligare, en piska (se

fig. 76) är ett lika enkelt och naturligt vapen som stenen. Det blir farligare

genom stor tyngd och utstående spetsar. Man ger derför den ursprungligen

jemntjocka påken en utsvällning i den ena ändan och bildar deraf klubban,
eller, om man finner hennes stora tyngd hinderlig för snabbare rörelser, tillspetsar

eller hvässer man henne medelst anbringande af skarpa stenar samt slipade ben

och snäckor och förmedlar sålunda öfvergången till spjutet och lansen, hvilka

senare vapen i synnerhet de lätt beridna jagar- och herdefolken med stor för-

kärlek handtera. Sydamerikas pechuencher äro bekanta som oförvägna ryttare

och farliga lanskastare.

Klubban förvandlas till hammare eller yxa derigenom, att man ger henne

ett hufvud af mejselformiga stenar, hvilka antingen med snören fästas vid skaftet

eller genomborras, då skaftet instickes i det sålunda erhållna hålet.

Iakttagelsen, att de skarpa kanter, som uppstå vid flintaus och i

ännu högre grad vid de glasartade vulkaniska stenarnas sönderslagning, för-
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träffligt låna sig till styckning och bearbetning af andra kroppar, måste mycket

tidigt blifvit gjord och ledt till förfärdigande af vapen och skärande verktyg.

Knifven är också i sjelfva verket ett af de äldsta redskap, och vi an-

träffa honom hos alla jordens folk. Han förvandlas genom eggens förlängning

till ett svärd- eller dolkartadt vapen, medan han å andra sidan genom eggens

i början mycket ofullkomliga beskaffenhet äfven kunde användas till såg. Taggar,

fiskben och dylikt ledde till uppfinningen af de sylartade verktygen, men ur de

skärande vapnen utvecklade sig sedermera hos de jordbrukande

folken hackan, spaden, skofveln och plogen.

Det återstår oss ännu att omnämna den klass af vapen,

som menniskan först använde både till anfall och försvar.

Till de förra höra alla kastvapen, ifrån den enkla slungan,

som, gjord af en slingerväxt eller en rem, i sjelfva verket ej

var någonting annat än en förlängning af armen för att med
så mycket större kraft kunna slunga den glatta kiselstenen,

som tjenade till kastkropp. Slungorna ha i de stora kastma-
skinerna, som ända till krutets uppfinning voro i bruk inom

krigskonsten, erhållit en vidsträckt användning och fullkomligare

utbildning.

I Sydamerika begagnas ett egendomligt vapen, det så kal-

lade kastklotet, en vid en lång lina eller skinnrem fäst rund

och tung sten, som med remmen svänges några hvarf öfver huf-

vudet och, sedan han derigenom erhållit tillräcklig fart, slungas

ut. Han flyger med en ofantlig kraft och fart mot målet och

återfångas efter hvarje kast med linan.

Australernas kastvidjor och polarfolkens, kastbräden
spännas alldeles på samma sätt, som barnen hos oss använda, när

de vilja få sina pilar att gå högt upp i luften, mot skåror

i skaften på spjuten eller kastpilarna, hvilka hållas med venstra

handen.

I stället för en enkel vidja begagnade man sig redan från första början

eller åtminstone mycket snart af bågen, en genom ett starkt snöre eller sena,

som var anbragt mellan båda ändarna, krökt elastisk käpp. Uppfinningen

af bågen och pilen går likaledes tillbaka till mensklighetens första barndom.

Det oaktadt har han genom sin enkelhet och förträfflighet öfver allt bibehållit

sig ända till eldvapnens införande och ofta äfven vid sidan af dessa. Arm-
borstet är endast en utvidgning och fullkomning deraf.

Till kastkropparna hör äfven australernas bumerang, ett krökt trästycke,

som, på ett egendomligt sätt kastadt, under farten oupphörligt svänger omkring

sig sjelft och beskrifver mångfaldiga kretsar i luften, men slutligen återkommer

till det ställe, hvarifrån det blifvit shmgadt. Denna egendomliga skottlinie är

så mycket märkligare, som det ännu ej lyckats att på matematisk väg utfinna

dess teori.

Fig. 77.

Eskimålans af

narhvalshorn.
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Ett alldeles egendomligt vapenslag, som användes af vildarna i Amerikas

urskogar, är blåsröret, ett vapen, som kan blifva mycket farligt, om förgif-

tade pilar utskjutas derutur. Till sin princip är det en föregångare till våra

skjutvapen. Gevär, kanoner, mörsare och hela denna arsenal af vapen, hvilkas

mördande verkningar äro så väl kända, äro egentligen ingenting annat än

fullkomnade blåsrör, endast med den skilnaden, att den menskliga lungan här

ersattes af en vida mäktigare kraft.

Skyddsvapnen äro i sjelfva verket ingenting annat än

en fastare, förstärkt beklädnad. Skinnkyller, pansarartade be-

täckningar och hjelmar förekomma mycket tidigt, och deras full-

komnande går hand i hand med anfallsvapnens.

Skölden, det äldsta af alla skyddsvapen, finnes i synnerhet

redan der, hvarest klimatet gör kroppens betäckning med kläder

obehöflig.

De flesta af de första vapnen äro redskap af så enkel sam-

mansättning, att deras utbredning öfver jorden kunnat ske obe-

roende af de särskilda folkens odlingsgrad. Visserligen skall,

allt efter olika lefnadssätt, det ena vapenslaget erhålla företräde

framför det andra, men ett tecken till bildning blir först den

fullkomning, verktyget erhåller i dens händer, som handterar det.

En verkligt ny kulturperiod betecknar först uppfinningen

af krutet och eldvapnen, hvilka, hvilande på helt andra, alldeles

nya grunder, verkade en fullständig omkastning i sättet för

Fig. 78. Eskimå- krigföringen. Vi skola derfor också i de följande banden egna
m

* henne ett särskildt kapitel.

• Sättet för vapnens och redskapens tillverkning ger oss mera än deras

form en hållpunkt, hvarifrån vi kunna bedöma kulturens framsteg, såsom de

i råämnenas bearbetning och de dermed sammanhängande uppfinningarna gifva

sig till känna.

De råaste naturfolkens små anspråk tillfredsstäldes helt och hållet af for-

merna och egenskaperna hos de trästycken, grenar, stenar, ben, senor, fjädrar

och otaliga andra saker, som de använde till vapen, redskap och prydnader.

Indianerna i Sydamerikas skogar begagna sig af runda stenar för att krossa

växtfrön, ben o. s. v. Men folkstammar, som endast hunnit obetydligt längre

och begagna samma verktyg, förstå redan att göra dem beqvämare och lätt-

handterligare derigenom, att de förse dem med ett inarbetadt handtag eller

på stenen anbringa ett träskaft. Derefter gifva de verktyget en ändamåls-

enlig form, en hvassare egg eller udd samt större prydlighet i dess särskilda

delar. Slutligen föranleder upptäckten af metallerna en efterbildning i koppar,

brons och jern af de vanliga formerna, och genom den lättare bearbetningen

af dessa ämnen, äfvensom genom deras större varaktighet i förening med mindre

omfång, har en friare och konstrikare utveckling af vapen- och redskapstill-

verkningen blifvit möjlig.
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Vi kunna således i mensklighetens kulturlif urskilja fyra stora perioder:

1) den råaste urtiden, då menniskorna till hjelpmedel vid sina föga

omvexlande mekaniska arbeten begagnade stenar, snäckor, ben och växtdelar

i samma skick, hvari de i naturen förekomma, utan att förut underkasta dem
någon bearbetning;

2) stenåldern, då vapen och redskap företrädesvis tillverkades af sten

med en allt konstrikare bearbetning och fingo särskilda former för särskilda

ändamål

;

3) koppar- och bronsåldern, som i stället för den svårarbetade

stenen använde metaller (guld, men i synnerhet koppar och tenn), hvilka an-

tingen anträffades i rent tillstånd eller lätt kunde utdragas ur sina malmer,

och slutligen

4) jernåldern eller, rättare sagdt, den kulturgrad, då konsten att ur

malmer, som äro mera svåra att bearbeta, utdraga metallerna fick en allt

större utveckling och derför, utom de förut nämda metallerna, äfven kunde

begagna sig af blyet, zinken, men framför allt af jernet. Klart är, att dessa

åldrar ej äro skarpt åtskilda, utan småningom öfvergå i hvarandra, ja, stun-

dom händer till och med under särskilda förhållanden, att den ena eller andra

af mellanperioderna alldeles öfverhoppas, när naturen i en trakt osökt och i

lätt bearbetligt skick, erbjöd den fullkomligare periodens material, medan den

föregåendes måhända saknades.

Under de senaste åren har forskningen företrädesvis vändt sig till studiet

af dessa mensklighetens äldsta tidsåldrar och på en öfverraskande kort tid

"bragt i dagen så intressanta upplysningar om vår urhistoria, att vi måste lifligt

beklaga, att vi åt detta , vigtiga ämne här endast kunna egna en helt kort

#
undersökning.

Tillvaron af den första perioden i alla, äfven de mest framskridna kultur-

folks utvecklingshistoria kunna vi endast genom förnuftsslut bevisa, ty de från

denna tid härstammande redskap, som vi genom gräfningar i jorden möjligen

skulle kunna anträffa, skulle i sin råa form ej kunna skiljas från oarbetade

stenar. Sten- och bronsåldrarna deremot ha i följd af materialets varaktighet

bevarat oss otaliga, nästan öfver hela jorden spridda lemningar.

Vända vi oss derför först till

Stenåldern, öfverraskas vi vid en jemförelse mellan de olikartade fynden,

de må ha anträffats i hvilken verldsdel som helst, af en märkvärdig öfverens-

stämmelse i form och material samt, der det står att urskilja, äfven i tillverk-

ningssätt.

De förnämsta fyndorterna för stenredskapen och stenvapnen äro nästan

hela Europa och Amerika från Chile ända upp till Hudsonsbayländerna, i

synnerhet de vestra trakterna, samt Söderhafsöarna, eller, rättare sagdt, dessa

verldstrakter ha längst varit bekanta som fyndorter för stenredskap, och forn-

lemningarna ha här blifvit noggrannast undersökta, emedan de här förekommo

i synnerligt riklig mängd. Men sedan studiet af den menskliga utveck-

lingens förhistoriska perioder tillvunnit sig ett så lifligt intresse, som under
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de senaste åren varit fallet, har i följd af de öfver allt anstälda undersöknin-

garna antalet så väl af fyndorterna som af de funna föremålen betydligt

ökats, och man vet nu, att stenålderns kultur, om än på olika tider, gått fram

öfver nästan hela den bebodda jorden. På de grekiska öarna ej mindre än i

Egypten finna vi stenvapen, och nyzeeländarna begagnade ända till européernas

ankomst endast vapen och redskap af sten. I Europa är det endast jorden,

som återger oss lemningar från en äldre tid; i Amerika deremot, der visser-

ligen äfven en stor rikedom på stenredskap af plogbillen bragts i dagen, blomst-

rar pilspetsmakarnas industri ännu i dag bland indianerna, och Söderhafs-

öarnas invånare förfärdiga likaledes ännu sina vapen genom bearbetning af

passande stenarter.

Som material dertill begagnas i vul-

kaniska trakter de glashårda, skarpkan-

tiga lavorna, men eljest de genom rull-

ning och slipning i floderna redan for-

made styckena af granit, diorit, grönsten,

samt framför allt några i gångar före-

kommande och i Nordamerika genom
formlig grufdrift erhållna qvartsarter: ja-

spis, hornsten, flinta och nefrit.

I Europa och Nordamerika har flin-

tan mest blifvit begagnad, i Mejico och

Peru deremot är det obsidianen med sin

snäckartade brottyta, som uteslutande an-

vändes till råämne.

Då utvecklingen af en bland de

första industrigrenarna, som öfver allt

tjenat samma ändamål, i följd af sin

natur ej kunde hos jordens olika folk

följa olika vägar, torde det tillåtas oss

att i vår korta öfversigt hufvudsakligen

taga de amerikanska stenredskapen och deras tillverkningssätt till utgångs-

punkt för vår framställning.

Vi följa dervid en intressant jemförande sammanställning, som Karl Rau
gifvit, och låna från

t
hans arbete äfven de hit hörande figurerna 79—82.

Talar man än om en stentid i allmänhet, måste man dock inom den samma
åtskilja vissa afdelningar, som utmärka sig genom en olika bearbetning af

stenredskapen. De råaste åstadkommas genom en grof tillknackning, de finare

deremot genom slipning eller polering. Till de förra och oftast funna höra

pil- och lansspetsar samt knifvar och sågartade redskap.

Bland pilspetsarna råder, såsom fig. 79 visar, den största olikhet, och

antagligt är väl, att hon ej är någonting tillfälligt, utan ett resultat af erfaren-

heter. Jagtpilar, som man vill ha tillbaka, formas på ett helt annat sätt

än krigspilar, hvilkas utdragande ur såret man vill så mycket som möjligt

Fig. 79. Pilspetsar af sten.
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Fig. 80. Lansspetsar af sten från Nordamerika.

försvåra. Pilspetsen a synes vara den karakteristiska formen för jagtpilen

och b för krigspilen. Vanligen äro stenspetsarna försedda med en alltid skarpt

utlöpande, men för öfrigt olika formad tånge, medelst hvilken de fästes vid

skaftet. Pilen c visar en

sågartad tandning , som

måste öka vapnets farliga

verkan; d är lång och

spetsig och försedd med
en rygg, och spetsen e ut-

märker sig för sin liten-

het. Medan alla de öfriga

pilspetsarna äro afbildade

i sin halfva naturliga stor-

lek, ges det af detta slag

några, som i verkligheten

endast äro hälften så stora

som vår figur.

Rau tror, att de af indiangossarna användts att skjuta småfåglar och

ekorrar, liksom äfven den följande trubbiga pilen f ej kan anses som något

verkligt vapen, utan endast som en prof- eller öfningspil.

Lika omvexlande som pilar-

nas äro äfven lansarnas spetsar,

af hvilka fig. 80 i a och b vi-

sar oss två, medan c utvisar,

på hvad sätt de bearbetade

stenarna voro fästa vid skaf-

tet. Spetsens tånge insänkes i

en i skaftets öfre ända anbragt

inskärning och förenas med träet

medelst ett lim, som indianerna

förstå att bereda af bufflarnas

horn och klöfvar, hvarefter öpp-

ningen smetas igen med kåda

och omlindas med djursenor.

I afbildningarna pä fig. 81

se vi några stenknifvar och

bland dem i a och b, en på
Eugen funnen flintknif och en

hornstensknif från Illinois, en

alldeles afgjord överensstäm-

melse i form, SOm äfven åter- Fig. 81. Knifartade verktyg från stenåldern.

finnes i mejikanernas obsidianknifvar ; c är en knif med krökt egg
9
som må-

hända begagnats till att sönderskära hudar; d deremot är en stenspets af det

slag, som anbragtes på de gamla mejikanska svärden (e).
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Utom de nu nämda tillverkades äfven flera olika redskap af större slag,

som begagnades vid jordbruket eller uppförandet af bygnader och grafställen,

endast af groft tillknackade stenar.

Hos indianerna fans ett särskildt skrå, pilmakarnas, af hvilka krigarna

tillbytte sig sitt behof af stenvapen, och dessa hade förvärfvat sig en så för-

trolig bekantskap med sitt material och en sådan konstfärdighet, att exempel-

vis en skicklig mejikansk fabrikant kunde på en timnfe förfärdiga 100 obsi-

tlianknifvar. Om en pilmakare bland sjastaindianerna i California, hvilka ännu

i sådana trakter, dit européernas handelsförbindelser ej hunnit, sjelfva göra

-sig sina stenvapen, medan de närmare boende stammarna förskaffa sig jern-

redskap och i eldvapnens handterande snart förvärfva en utomordentlig skick-

lighet, berättas följande:

Det stora stenstycket blef först med en agatmejsel slaget i bitar af unge-

fär samma storlek som saken, han deraf skulle tillverka, t. ex. en pilspets.

Venstra handens tumme och pek-

finger höllo derefter föremålet

mot ett stenstad, och den högra

gaf med mejseln en följd af hugg,

af hvilka hvart enda borttog några

flisor ur den spröda massan.

Sedan konstnären format den

nedre delen af pilspetsarna, bör-

jade han hugga saktare, och så

skickligt förstod han afpassa den

nödiga kraften, att aldrig mera
Fig. 82. Stenredskap tillverkade medelst slipmng. lossnade, än SOm jemt Och nätt

var nödvändigt, för att pilen skulle få sin rätta form. Inom en timme var en

pilspets fullt färdig.

På detta sätt har den grofva bearbetningen af flintan och de stenar,

hvilka, i likhet med obsidianen och lavaarterna, hafva en snäckformig brott-

yta och en benägenhet att springa sönder i platta stycken, nästan alltid skett,

och det är ännu alls icke länge sedan (före uppfinningen af knallhattsgevären)

bössflintorna i Frankrike bearbetades på alldeles samma sätt. Men då de

i fråga varande stenarna af naturen äro mycket benägna att klyfva sig i

skarpkantiga stycken, har man ofta velat betvifla, att många af de funna sa-

kerna, som fornforskarna ansågo för lansspetsar, knifvar, filar, sågar och dy-

likt, verkligen erhållit sin form genom afsigtlig bearbetning med mennisko-

handen, utan snarare betraktat dem som tillfälliga naturens verk och på grund

deraf förnekat menniskornas uppträdande i vissa förhistoriska perioder. Man
har först då velat erkänna spåren af menskligt arbete, då redskapen antingen

alldeles otvifvelaktigt hade en form, som afser ett bestämdt ändamål, eller utvisa

€n fullständigare bearbetning, som ej längre kan anses för en följd af tillfälliga

naturinflytelser. Vi kunna här ej inlåta oss på en undersökning af den för öfrigt
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ännu ej i alla punkter fullt utredda frågan eller taga parti för eller emot; vi

ha blott velat för läsaren framlägga några sakförhållanden.

Slipningen och poleringen användas i synnerhet vid förfärdigandet

af större eller mera konstrikt utarbetade redskap. Till material användas de

i floddalarna ofta förekommande rullstenarna, hvilka genom gniclning mot sitt

underlag redan erhållit en form, som endast behöfver en obetydlig bearbetning

för att bli lämplig för sitt ändamål.

Mycket vanligt är, att vi finna de yxlika redskapen åstadkomna genom
slipning. Mellan de ofta förekommande amerikanska och de europeiska yxorna

råder den märkliga skilnaden, att de förra ej, som många af de senare, äro

försedda med ett hål, utan hafva en omkring hufvudet gående ränna, i hvil-

k:en de båda grenarna af det upptill klufna skaftet inlades och fästes med
snören och senor. Med ett sådant material som stenen är ett sådant sätt att

fästa skaftet ändamålsenligare än bruket att borra ett hål i sjelfva yxhufvu-

det, hvarigenom väggarnas motståndskraft måste betydligt försvagas. Den
vanliga amerikanska

handyxan liknar till

sin form helt och

hållet de europeiska

flintmejslarna. Man
finner dessutom red-

skap af en diskus-

artad form, som ledt

till den förmodan, att

de kunde ha varit

begagnade till kast-

vapen, liksom de

runda genomborrade

stenar, man i många
pålbygnader funnit

och som stundom

äro temligen nötta, torde ha användts till motvigter på väfstolarna.

Näst vapentillverkningen utgjorde frambringande af prydnader stenteknikens

hufvudsyselsättning; åtminstone måste vi som sådana anse de hängen, som b och

€ i fig. 82 afbilda. Till hvad ändamål man använde de särdeles konstrikt utar-

betade föremålen a och d, som äfven i Nordamerika temligen ofta förekomma,

derom kunna vi ej uttala någon gissning. Ränderna till de trattformiga hålen

ha en skärpa, som omöjligt skulle kunnat bibehålla sig, om de burits i ett snöre,

som nött på dem. Dessa hål synas ha afsett ett helt annat andamål. Men man
liar ej blott funnit slipade och polerade stenredskap, utan äfven stenar, om hvilka

man kan med visshet antaga, att de begagnats till verktyg vid poleringen.

Fig. 83 visar oss en sådan sten, som blifvit funnen i Varenne S:t Hilaire

(Seine). Den näst följande afbildningen (fig. 84) låter oss kasta en blick på

Fig. 83. Redskap till stensakernas slipning och polering.
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det förfarande, som torde ha använd ts inom denna ursprungliga industri, på
visst sätt en interiör från den äldsta fabriken.

3

5'

Många af de nyare forskarna ha velat ställa stenåldern i samband med
vissa geologiska perioder och åtskilja derför en grottbjörnens, en renens period
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o. s. v., allt efter som de anträffade fynden förekommo tillsammans med benen

af det ena eller andra djuret. För mensklighetens urhistoria ha dylika indel-

ningar ett visst värde, ehuru de aldrig kunna göra anspråk på sträng tillförlit-

lighet. För vårt ändamål, som endast går ut på att gifva en kort redogö-

relse för de första redskapens långsamma utveckling, de första uppfinnin-

garnas tid, bortfaller det nästan helt och hållet, och vi kunna inskränka oss

till att blott omnämna dem.

I de förut omnämda kjökkenmöddinger (se sid. 11), som finnas i Danmark

och på de angränsande kusterna, förekomma redskap, vapen och verktyg af

•sten, och nästan alltid endast af oslipad sten. Slipade äro mycket sällsynta

och härröra sannolikt från senare invandrare, gånggrifternas folk, af hvilka

snäckätarna här anträffades. Ett eller annat slipadt stenredskap, som begag-

nades af de förra, kunde lätt ha fallit i det råare folkets händer och förirrat

sig i deras snäckhögar.

Som vi sett, finnas äfven bland afskrädeslemningarna från Danmarks äld-

sta invånare ben af tjädern; dessa lemningar måste således härröra från en

tid, då granen var skogsträd i dessa trakter. Men denna tid ligger mycket

långt bortom våra dagar, ty Danmark har för närvarande inga barrskogar

mer, endast boken, och såsom torfmossarnas aflagringar visa, har detta varit

förhållandet i årtusenden. Det har före bokperioden genomlefvat två särskilda

ekperioder, hvilkas lemningar vi finna nedbäddade i torfmossarna, det ena

lagret ofvanpå det andra. Först under det äldsta eklagret förekomma barr-

träd, men ej ens de äldsta sagorna ha något att derom berätta. Utom de

konstgjorda stensakerna och de tydligen af menniskohand öppnade benen har

intet slags intyg om menniskans tillvaro blifvit bevaradt. Men detta är bevis

nog, och det ådagalägger dessutom, att menniskan redan kan ha kommit
i besittning af en ganska stor konstfärdighet, innan hon blir bekant med kon-

sten att utdraga och bearbeta metallerna, ja, att under vanliga förhållanden,

det vill säga sådana, der ej metallen förekommer i gedigna massor, en viss

teknisk utbildning måste föregå dess bearbetning. Bland lemningarna från de

schweiziska pålbygnaderna finna vi ännu en stor mängd stenredskap. Jemte

<lem begagnades redan en mängd olika redskap af trä, senor, skinn, hår, horn

o. s. v. Af synnerlig vigt blifva här de brons- och kopparsaker, hvilkas före-

komst förlägger tiden för dessa pålbygnader till slutet af stenåldern och bör-

jan af den nya period, som vi beteckna med namnet bronsåldern.

De minnen från nordens stenålder, hvilka i våra dagar blifvit i en så

förvånande mängd samlade, utmärka sig framför nästan alla andra länders

fornsaker från samma tid genom sitt' fulländade arbete och sina vackra for-

mer. De visa, att stenåldern i Skandinavien fått utveckla sig till en höjd,

som den knapt i något annat land har uppnått. Såsom prof på svenska arbe-

ten från denna period meddela vi här några afbildningar af stensaker funna

i Sverige och utan allt tvifvel äfven tillverkade här. Fig. 85 är en s. k.

bred hålmejsel af flinta, utmärkt väl slipad och med en djupt urhålkad, full-

komligt oskadad egg. Fig. 86 visar oss ett af dessa beundransvärda arbeten,
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som vår tid med all sin öfverlägsenhet icke torde kunna göra efter. Det är

en spjutspets af flinta, 13 tum lång, men så tunn, att vi häpna öfver den

djerfhet och skicklighet, hvarmed han är knackad, troligen endast med till—

hjelp af en gråsten. Fig. 87, en

liten fint huggen pilspets af

flinta, visar en form allmän i

norden, men sällsynt i andra

länder, der pilspetsarna vanli-

gen hafva mellan hulringarna

en sådan liten tånge som å fig.

79 b. Äfven i fig. 88 se vi

Fig. 85. Bred hålmejsel af flinta.

Funnen i Bohuslän.

Pilspets af flinta.

Skåne.

Fig. 86. Spjutspets

af flinta.

Halland.

Nordiska stensaker.

Fig. 88. Halfmånformig

skrapare af flinta.

Skåne.

prof på ett slags fornsaker af flinta, som i Sverige förekomma i stort antal,

men som icke anträffas utanför norden. De hafva varit använda dels som

sågar, dels som skrapverktyg vid beredning af skinn.

Det anförda är tillräckligt för att visa, hvilken skilnad eger rum mellan

våra nordiska fornsaker från stenåldern och dem från andra länder. Våra

stora flintyxor, ofta 8—10 tum, stundom ända till 14—16 tum långa, hafva
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icke sin make utom nordens gränser. Det samma gäller äfven t. ex. om de

redan nämda stora, tunna spjutspetsarna och de eleganta dolkarna af flinta,.

med bredt blad och smalt, fint utarbetadt skaft.

Orsakerna till, att minnena från stenåldern äro så oväntadt präktiga i det

aflägsna Sverige, bör väl förnämligast sökas just i Skandinaviens afskilda läger

som gjorde det möjligt för stenålderns folk att der fritt utveckla sig så myc-

ket, som deras ståndpunkt medgaf, emedan bronsålderns högre kultur troli-

gen kom senare till norden än till de flesta af Europas öfriga länder. TiU

de nordiska fornsakernas öfverlägsenhet har väl äfven mycket bidragit, att

södra Skandinavien har god tillgång på utmärkt flinta, den europeiska sten-

ålderns material.

1 afseende på tillståndet i Sverige under stenåldern torde det vara nog

att tillägga, att befolkningen synes ha haft fasta boningsplatser och egt

nästan alla de husdjur, som ännu i dag äro våra vigtigaste, ehuru troligea

jagten och fisket fortfarande voro de förnämsta näringarna. Att nordbon re-

dan nu haft en aning om ett kommande lif, visa de storartade grafbyg-

nåder, "stendösar" och u gånggrifteru
, som, trotsande årtusendena, ännu i dag

tala om den omsorg, hvarmed stenålderns folk sökte bereda sig och de sina

en bostad efter döden.

Stenåldern slutade sannolikt i Sverige senast omkring 1000 år före Kr. f.

Bronsåldern. För detta mensklighetens bildningsskede låta lika litet

som för de öfriga perioderna några skarpa gränser uppdraga sig. Der yttre-

förhållanden underlättade metallernas åtkomst, kunde han mycket snart inträda,

utan att utvecklingen för öfrigt behöfde ha hunnit så synnerligt långt (Afrika) ;

på andra ställen deremot, der först en utbildad handel gör det möjligt att

erhålla de långt ifrån kommande metallerna, måste, innan behofvet deraf ger

sig till känna, ett betydligt framsteg redan ha egt rum. Visst är dock, att

metallerna, sedan de en gång trängt sig in i kretsen af ett folks behof, blifva

det väsentligaste medlet för dess utveckling.

Det var, som vi sett, det i gedigen form förekommande guldet samt der-

efter kopparn och tennet, som först kommo i allmännare bruk. I Afrika före-

kommer guldet på sina ställen gediget i stora stycken; alla folk syseisätta sig

med att samla det, och de flesta förstå äfven att konstrikt bearbeta det. Ko-

nungen af Akra hade utanför sin dörr liggande ett stort stycke gediget guld,

hvilket dyrkades som en mäktig fetisj. Guldet vaskas här ur jorden, och hvil-

ket inflytande det utöfvat på negrerna, ser man derutaf, att det framkallat en

temligen regelbunden handel. Fulafolken göra deraf mycket fina kedjor, och

som skickliga gjutare utmärker sig i synnerhet folket i Dagvumba, som äfven

känner konsten att färga guldet. Under de allra första tiderna begagnas gul-

det som material till redskap, hvilka sedermera vida ändamålsenligare förfär-

digas af koppar, brons och jern.

Under bearbetningen af de ädla metallerna lärde sig menniskorna kon-

sten att smälta och gjuta samt tillverka metalltråd och tunna bleck. Först
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Fig. 93.

Fig. 89

Fig. 90.

Fig. 92.

Fig. 91.

Fig. 94.

b a
Fig. 96.

Fig. 89 lansspets, 90 dolk och 91 svärd, alla från sjöar i Schweiz. Fig. 93 och 94 olika

sätt för bladets fästande vid skaftet. Fig. 92 bronsyxa, fig. 95 a och b bronsskäror samt

fig. 96 a och b bronsknifvar, alla från Steinberg vid Niedau.

Vapen och redskap från bronsåldern.
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arbetades allt massivt, men sedermera föll man på den iden att begagna sig

af guldets tänjbarhet för att gifva mindre dyrbara ämnen utseende af att

vara af guld. Förgyllningen uppkom och öfvades redan af Afrikas negrer, hvilka

belade stenar med en tunn guldhinna för att derefter bedrägligt bringa dem
i marknaden som gediget guld. I gamla egyptiska grafvar har man funnit

mumier, hvilkas ansigten voro helt och hållet öfverdragna med fina guldblad,

och äfven i de mosaiska skrifterna omnämnes förgyllningen på flera ställen.

Afrikas negerstammar ha guldets rikliga förekomst till stor del att tacka för

Fig. 97. Bronssaker från Hallstattfyndet : halsring, vaser och armring.

sin jemförelsevis höga kulturgrad. Bearbetningen af denna metall ledde till

upptäckten af andra malmer, i synnerhet de vidt utbredda jernmalmerna, och

härigenom uppblomstrade bland dessa stammar ett materielt välstånd, som hos

andra folk först var frukten af en högre andlig odling.

Bronsen är en blandning af koppar och tenn,

men har ej öfver allt samma sammansättning. Den

riktiga proportionen mellan beståndsdelarna kunde

naturligtvis endast erhållas genom en uppmärk-

sam iakttagelse. Bronsarbetets konst i sin högsta

utbildning utmärker derför också företrädesvis Fig _ 98> ^^I^det: armring
de folk, som vi räkna till den aktiva rasen, eller af brons.

hvilkas riken åtminstone grundades genom aktiva folks invandring och bland-

ning med den infödda passiva befolkningen.

Uppfinningarnas bok. I (u. 8). 7
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Bronsen är svår att bearbeta, men medger så mycket större frihet i form-

bildningen. Han blir vid smältning mera tunnflytande än kopparn och vid

kallnandet ej bläddrig. Dertill är han i högsta grad hård och elastisk, och

i den senare egenskapen finna vi måhända orsaken, hvarför man så ofta gaf

bronsprydnaderna formen af spiraler. Men hans egenskap af tunnflytande gjorde

honom särdeles användbar vid gjutning af konstföremål, hvilkas form först

skulle återgifvas i en modell af mjukare material.

Bronsen framkallade öfver allt ett rikare utsiradt arbete, hvartill kopparn,

hvars förnämsta egenskaper gjorde sig gällande i det smidda tillståndet, ej gaf

tillfälle. För den konsthistoriska utvecklingen är i synnerhet den omständig-

heten anmärkningsvärd, att de i sina motiv mycket enkla siraterna på de nord-

amerikanska bronserna återkomma på Asiens nordöstra kust, på gränserna till

Mantsjuriet samt på de javanesiska skulptursakerna. På samma sätt finna vi

äfven en högst märkvärdig öfverensstämmelse mellan vapnens form i de mest

skilda verldstrakter. De skärformiga svärdsklingor af koppar, som stundom

uppgräfvas i Peru och Mejico, erinra ovilkorligt om de krokiga bronssvärd,

som anträffas i fornegyptiska grafvar.

For sina utmärkta egenskaper erhöll sålunda bronsen en högst mångfaldig

användning. När vi genomvandra cle kulturhistoriska museerna, finna vi nästan

alla redskap, som möjligen läto förfärdiga sig af metall, gjutna af brons och

ofta äfven på det konstrikaste utarbetade. Svärd, lansspetsar, nålar, hjelmar,

kyrasser och kärl af den mest olika art, armringar och andra prydnader gjorde

man i Grekland af detta tacksamma material, och afbildningarna på fig. 97

och 98 ställa några sådana saker för våra ögon.

Var också upptäckten af de ädla metallerna fröet till konstverksamhetens

utveckling, kunde dock denna först genom bronsens användning komma i full

blomstring. Bronsperioden är således att anse som den första egentliga tids-

åldern för ett utbildadt industrilif. Der han ej uppträder som ett mellanled i

ett folks utveckling, har detta ej heller hunnit den fullkomning i konster och

yrken, som rikhaltiga hjelpmedel af alla slag eljest skulle framkallat.

Den skandinaviska norden intager under bronsåldern en ännu mera

framstående plats än under stenåldern. Som prof på den för bronsålderns nord-

bor utmärkande skickligheten och smaken i bronsens behandling hänvisa vi till

de tre afbildningarna på nästa sida af fornsaker från nämda tid, alla funna i

Sverige (fig. 99— 102). Fig. 99 framställer en dolk af brons, med fäste af samma
metall, upptill prydt med de under den nordiska bronsålderns äldre tid så ofta

förekommande vackra spiralsiraterna (fig. 100). Hela arbetet kan tjena som

ett exempel på den svenska slöjdflitens smakfulla alster under en tid, som tro-

ligen ligger nära 3000 år bakom vår.

Fig. 101 och 102 visa några af de för bronsålderns senare del egendomliga

formerna och siraterna. Den förra är en knif af brons, den senare ett brons-

kärl, tydligen afsedt att upphängas.
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Att dessa arbeten och i allmänhet den största delen af de fornsaker från

bronsåldern, som anträffas i svensk jord, måste betraktas som alster af nordisk

slöjd, framgår redan deraf, att fullkomligt liknande bronssaker icke finnas

i något land utanför nordens gränser. Och att en ganska stor tillverkning af

bronssaker under nämda tid egt rum i Sverige, visas af en mängd här funna

gjutformar af sten och brons, "gjuthufvuden",

halffärdiga arbeten, smälta bronsklumpar och

till smältning samlade, sönderbrutna brons-

saker m. m. De allra flesta arbeten af brons

från denna tid äro gjutna och endast några

få hamrade. Konsten att löda synes ha

varit okänd.

Fig. 100. Fästet till dolken

fig. 99, sedt uppifrån.

Fig. 101. Knif af brons.

Skåne.

Fig. 99. Dolk af brons.

Öland.

Fig. 102. Hängkärl af brons.

Skåne.

Nordiska fornsaker från bronsåldern.

Utom bronsen var endast en metall, guldet, känd. Silfver har aldrig före-

kommit i fynden från den nordiska bronsåldern.

I grafvarna har man funnit lemningar af ylleväfnader — redan under

stenåldern voro, såsom vi sett, de flesta husdjur, och bland dem fåren, inhemska
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i Sverige —- och de i Bohusläns klipphällar inhuggna taflorna, de s. k. häll-

ristningarna, visa, att åtminstone något åkerbruk idkades, att hästen använ-

des till ridt och åkning, samt att temligen stora fartyg (utan segel) redan nu

funnos. Dessa bergtaflor kunna sjelfva betraktas som ett slags bildskrift, hvar-

Fig. 103. Verktyg och vapen från Söderhafsöarna: a lansspets från ön Isabella; b hammare;

C nål från Tahiti; d stridsyxa; e spjut; f klubba; g båge; h hacka från Nya Kaledonien;

i hacka; k åra; l kastspjut från Carolinerna; m hacka; n klubba.
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med bronsålderns nordbor sökte bevara minnet af vigtigare händelser. Bok-

stafsskriften var nämligen under hela denna tid okänd.

Bronsåldern i Sverige motsvarar ungefär årtusendet närmast före Kristi

födelse. Vid början af vår tidräkning eller kort efter sistnämda händelse

erhöllo nordborna kännedom om jernet, och dermed börjar en ny period i

nordens kulturhistoria.

Den på bronsåldern följande perioden utmärkes i synnerhet genom an-

vändning af de öfriga metallerna. Då han tar sin början med jernets bear-

betning, har han fått namnet jernåldern. Utom jernet och en mängd andra

metaller bearbetas nu otaliga alster ur djur- och växtrikena, alla möjliga

träslag, elfenben, lera och en myckenhet mineral till förnödenhets- och

lyxartiklar. Men sitt egentliga uttryck finner dock perioden mindre i råämnet,

som han tillgodogör och bearbetar, än i arbetet sjelft, dess formbildning och

ändamål.

De homeriska grekerna synas ha lefvat under öfvergången från brons-

till jernåldern. Historiskt bevisadt är deremot, att de gamla gallerna redan

vid sin första beröring med romarna egde jernvapen. I ryska grafhögar fin-

ner man pilspetsar af brons vid sidan af lansar med jernspetsar, alldeles som

man i grafhögarna vid Beaune (Cöte d'or) anträffat bronsknifvar tillsammans

med svärd af jern. Jernet var i början den dyrbarare metallen, ty äfven

bland de fornsaker, som funnos vid Hallstatt, ser man väl bronsskaft på jern-

saker, men aldrig handtag af jern på bronsklingor.

En skildring af jernåldern är det samma som en skildring af den historiska

kulturen öfver hufvud och låter derför ej sammanfatta sig i en bild, såsom med
de föregående perioderna är möjligt.

Hela det följande verket, Uppfinningarnas bok, har till syfte att gifva

en stor rundmålning af denna utveckling. Vi sluta derför denna utflygt på
sidan om ämnet för att återvända till det föremål, som föranledde den, till

vapnen.

Formen på bågen och pilen, de äldsta vapnen, när vi förbigå den primi-

tiva klubban af sten och hårdt trä, sådan hon förekommer på Söderhafsöarna

och i Afrika, är nästan öfver hela jorden den samma.

Kasta vi en blick på de vapen och verktyg från Söderhafsöarna, hvaraf

fig. 103 ger oss afbildningar, skall den stora öfverensstämmelsen i former och

tillverkningssätt mellan dem och samma föremål från mensklighetens urtid

genast falla oss i ögat. Enklast äro vapnen hos boshmännen, som öfver huf-

vud, hvad deras redskap beträffar, ännu ej synas kommit öfver uppfinningar-

nas första steg. Deras pilar äro försedda med spetsar af hårdt trä eller ben.

Stundom träffar man äfven hos dem pilspetsar af jern. Men de få ej metal-

len genom utdragning ur malmer, utan på en vida beqvämare väg: plundrin-

gens. Deras egna landsmän österut, kafferstammarna samt de främlingar,

som färdas genom deras land, blifva utan åtskilnad bestulna, och den enda

konstfärdighet, de besitta, är, att de genom glödgning och hamring kunna för-
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vandla en stulen spjutspets till en pilspets. För öfrigt förgifta de sina pilar,

ett bruk, som är vidt utbredt bland de råa folken. Kogret göres af den ihå-

liga stammen af en aloeart.

På samma kulturgrad stå californerna, hvilka begagna en skarpt till-

knackad sten till knif, en spetsig stör till spade, ett sköldpaddsskal till vagga,

en djurblåsa till vattenkruka, båge och pilar till vapen, men för öfrigt ej ega

någonting mer än på sin höjd en stickad matpåse. Deras pilspetsar äro, som

vi redan sett, af sten och

skaftet på det allmänt bruk-

liga sättet försedt med fjädrar.

Hos de flesta ändra folk

deremot finna vi dessa vapen

i större fullkomlighet. Bågar-

na äro omsorgsfullare bearbe-

tade, större och derför äfven

mera långskjutande. Patako-

erna i Sydamerika begagna

dertill träet af en bignonia-

art. Deras bågar äro nära 5

och deras pilar öfver 3 alnar

långa. De senare äro gjorda

af ett starkt rör, hvars i el-

den härdade spets är försedd

med en hulling. Makarerna

och kamakanerna äro förträff-

liga skyttar; de anbringa i

bågens midtstycke en springa,

hvari de kunna gömma en pil.

Skulle ej den första träffa,

kunna de således genast af-

skjuta en ny. Hvem erinrar

sig ej dervid Tells svar till

Gessler:

Fig. 104. En tsjippeväkrigare.

Gessler: Men säg mig,

En annan pil du stack uti din ärm —
Jag såg det nog — hvad mente du dermed?

Tell: Ah ingenting — det är så bruket bland oss skyttar.

Abiponerna smida sig förträffliga pilspetsar af gammalt jern, som de till-

handla sig, mindre goda af tillspetsade ben. I stället för pilar afskjuta de

äfven brända lerkulor af en valnöts storlek och begagna dertill en alldeles

egen gjordformig bågsträng. Arovakerna sammansätta sina pilar af två stycken

Spetsen är blott löst infogad i skaftet och blir qvarsittande i såret, medan det

med ett snöre vid honom fästa skaftet faller till marken och, släpande efter,

gör villebrådets spår tydligare för jägaren.
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I sitt mest utbildade skick och säkrast handterade träffa vi dock bågen

och pilen hos Nordamerikas jägarindianer, som bibehållit dessa vapen jemte

de eldgevär, de fått genom européerna, men äfven hos polarfolken, som på

långa afstånd träffa salen med harpunpilen.

De förra utsira sina bågar med de konstrikaste sniderier och välja der-

till synnerligt utmärkta träslag. Dessutom är äfven lansen i deras händer

ett farligt vapen. Liksom

Sydamerikas ryttarfolk,

yquito-, tikuna-, encebel-

lada- och andra stammar,

kasta de dem, medan de

spränga fram på sina snab-

ba hästar, och träffa på
50 stegs afstånd säkert sitt

mål. Lansspetsarna äro af

sten och koppar (Mejico

Och trakten kring Öfre ^£* *^5 ' Eskimåvapen. Sälspjut och fågelspjut.

sjön), i många trakter äfven af jern. Skaftet är på mångfaldigt sätt utsiradt,

beslaget med stift, omflätadt med skinn eller utsmyckadt med brokiga fågel-

fjädrar, såsom fig. 104 utvisar.

Innan polarfolken kommo i beröring med européerna, kände de endast

lansen, bågen och pilen, men hade, trots sin jords karghet, som ej ens ger

dem det nödiga råämnet, utan uteslutande hänvisar dem till den med hafs-

strömmarna kommande
drifveden, i förfärdigandet

af dessa vapen hunnit en

ovanlig skicklighet. Ej nog

med att de för olika ända-

mål använda alldeles olika

pilar — detta göra äfven

redan indianerna i Syd-

amerikas urskogar — de

förstå äfven att af flera

stycken sammansätta bågar Fis- 106
-

Fannegremas sköld och spjut.

och lansskaft på ett sätt, som i ändamålsenlighet ej gerna kan öfverträffas.

Till bågen använda de granträ, inveckla det i spån, hälla vatten deröfver

och hålla det öfver glöden. Fibrerna bli då af de öfverhettade ångorna böj-

liga och låta forma sig utan att förlora spänstighet och fasthet.

De östra eskimåernas båge består af tre till fem stycken, som medelst

senor och nitar äro förbundna med hvarandra. Pilarna ha jernspetsar och af-

skjutas med en sådan skicklighet och styrka, att en af Beecheys folk på 140

stegs afstånd träffades af ett skott i låret. På mer än 80 steg sköt en eskimå

en dykfågel genom båda ögonen, i det ögonblick den utomordentligt skygga

fågeln stack upp hufvudet ur vattnet.
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För att fånga salen fästa de vid sina kastpilar eller kastspjut med luft

fylda fiskblåsor eller sälsvalg. Så snart spjutet inträngt i villebrådets kropp,

skiljer det sig i flera stycken. Spetsen blir qvarsittande, men harpunens skaft,

hvilket salen, om det vore gjordt af ett enda stycke, skulle bryta sönder i tusen

bitar, lossnar. Den lätta luftsäcken förblir dock medelst en lina fäst vid

spetsen och utmattar genom det motstånd, han gör den på ögonblicket neddy-

kande salen, till den grad hans krafter, att han inom kort åter måste komma
upp till vattenytan och, å nyo förföljd och träffad, snart kraftlös faller i sina

fienders händer. Fig. 105 visar oss i a ett dylikt sälspjut hopsatt, samt i i

huru styckena skilja sig åt; den vid spetsen fästa linan bär luftsäcken. Det

längre kastvapnet är ett spjut eller en kastpil af det slag, som begagnas vid

fågelskjutning. Midt på skaftet befinna sig några fjäderartadt utskjutande ben-

spetsar, som kunna träffa fågeln, äfven om han skulle undkomma den främre

spetsen. Denna kastpil kallas nuguit, harpunpilen deremot erneinek.

Eskimåernas spjut och lansar hafva spetsar af narhvalshorn ; mera sällan

äro de helt och hållet af detta dyrbara ämne; i fig. 77 på sid. 85 ha vi

afbildat ett sådant. Oftare äro de af jern och skaften utsirade med inslagna

messingsnaglar. Jernet få de genom byteshandel.

Hos lapparna finna vi i stället för den enkla bågen armborstet, äfvensom

eldgeväret, men båda ha de fått af sina skandinaviska grannar, medan bågens

utbildning till armborst hos fannegrerna i vestra Afrika är deras egen upp-

finning. Här möta vi äfven en större mångfald i vapen. Då fanerna lärt

sig utdraga metallen ur den hos dem rikligt förekommande jernmalmen och

äfven förstå sig på att genom omsmältning och hamring förvandla tackjernet

till smidt jern och stål, ega de deruti ett medel att förskaffa sig en större

rikedom på redskap. De ha en stor mängd spjut med olika spetsar. De göra

sin fyrkantiga sköld af elefanthud och gifva honom på insidan två handtag

(fig. 106). Till anfallsvapen begagna de svärd af jern, af samma slag som de,

hvilka Barth äfven fann hos mussgunegrerna söder om Bornu. Fanernas krigs-

pilar äro endast hälften så långa som deras jagtpilar och försedda med för-

giftade spetsar. De äro så lätta, att man kan blåsa bort dem från armbor-

stet; för att hindra dem att flyga sin kos bestrykes derför det ställe af bå-

gen, hvarpå pilen hvilar, med litet gummi. Armborstet liknar det hos oss

förr vanliga; men i stället för kolfven slutar det med en längre i ändan kluf-

ven stock.

En annan afbildning (fig. 107) ger oss en föreställning om den grad

af konstfärdighet, som de afrikanska metallarbetarna ega. Magyar berättar

oss ett intressant exempel derpå. Under hans vistelse i djiokoernas land gick

en dag låset till hans bössa sönder, hvarför han lemnade det till lagning åt

en der varande smed samt lät det åtföljas af ett franskt lås som modell.

På det franska låsets plåt var ordet uLaport" ingraveradt. Efter några dagar

återlemnade djiokoen bössan med ett nytt, ganska väl gjordt lås, hvarpå äf-

ven det ofvan stående namnet, om än i något mindre sirliga bokstäfver, var in-

graveradt.
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Kaffrerna göra sig äfven förträffliga jernklingor, knifvar med enkel och

dubbel egg, ofta försedda med sirligt skurna elfenbensskaft, samt de fruktade

hassagajerna eller kastspjuten. Somliga negerstammar begagna sig, liksom de

nordamerikanska indianerna, med mycken begärlighet af eldgevären, när de

genom handelsförbindelser kunna erhålla dem af européerna.

De på en högre kultur-

grad stående mongolerna, som

ega utmärkt skickliga smeder,

som göra sig yxor, knifvar och

liar af jern och förstå hand-

tera borren och svarfstolen, Fig. 107. Asjiravapen.

tillverka redan sjelfva sina bösspipor, dem de med synnerlig styrka och håll-

barhet sammansvetsa af jerntråd, stora metkrokar och andra jernsaker, som

genom handeln komma i deras ego.

Någon större utveckling får dock ej vapenyrket, hvarken hvad uppfinning,

tillverkning eller skicklighet att handtera vapnen beträffar, hos de passiva

folk, hvarmed vi hittills syseisatt oss. De sakna detta det ridderliga modets

grunddrag, som gör det till en naturlig pligt för hvarje man att försvara sin

ära och skydda de förtryckta.

Till och med de högt bildade kineserna stå i afseende på sina vapen ej

mycket öfver sina mongoliska grannar. De ha visserligen bland sina många
andra uppfinningar äfven uppfunnit krutet, men, och häri ligger det otroliga,

jemte eldgevären begagna de ännu sina gamla bågar och pilar och använda

krutet mera för smällens skull än som vapen, och hela det himmelska riket

var under det senaste stora kriget ej så litet förvånadt, då "barbarerna" ej,

frågade mer efter deras tätaste pilregn än efter en dugtig hagelskur.

Tsjerkesserna dere-

mot, som i afseende på
kultur ännu stå lägst

bland alla de aktiva

folken, äro i skicklig-

het att handtera vapen

vida öfverlägsna både

kineserna och mongo-

lerna. De ha först af

européerna fått eldgevä-

ren, men de ha genast

insett deras stora bety-

delse och mycket snart
Fi£- 108

*
Romerska svärd,

bortlagt bågen och pilarna. De göra sina bösspipor sjelfva, ja, till och mecl

krutet, och få salpetern dertill ur en enkom för detta ändamål odlad växt.

Deras dolkar och sablar ha utmärkta klingor, för hvilka skall betalas ända

till 2000 rdr. Den tsjerkessiska dolken (kamen eller kindsjalen) är mycket

lik den breda dolk, som vi finna i germaniska grafvar, äfvensom den, vi i
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fig. 107 finna afbildad bland asjiravapnen. Sabeln (sjesjua eller sjasjka) är

krokig, dock ej så skärformig som den turkiska.

Tsjerkesserna kunna anses som typer för väpnade män. Från sin tidi-

gaste barndom vana att handtera krigsvapen och under en ständig strid

med naturliga och politiska fiender öfvade i bruket af dem, betrakta de sina

vapen som sina nödvändigaste, oumbärligaste verktyg och bära dem stän-

digt med sig. På deras vård och vidmakthållande använda de mycken möda.

Vapnen tjena dem på en gång till skydd och prydnad. Berömda äro de tsjer-

kessiska pansarskjortorna, hvilka bestå af jernringar eller för de rikare silf-

verringar, så fast sammanfogade, att de likna en väfnad och ej släppa mu-
skötkulor igenom. Pansarskjortan är försedd med en pä samma sätt förfär-

digad pansarhufva. Till betäckning för hufvudet tjenar dessutom en blank-

Fig. 109. Be gamla romarnas kastmaskiner.

polerad hjelm af stål, hvilken, smyckad med en röd hjelmbuske, på det ståt-

ligaste fulländar dessa mäns ridderliga yttre.

Araber och beduiner, ehuru lefvande under helt andra klimatiska förhål-

landen, förete likväl i sina vapen mycken likhet med tsjerkesserna. Lans,

klubba, krokknif, kroksabel, eldvapen, sköld och pansar äro deras förnämsta

anfalls- och försvarsvapen.

De aktiva söderhafsfolken utmärka sig framför de passiva australerna,

papuaerna, äfven genom den stora omsorg, hvarmed de behandla sina vapen.

Visserligen möta oss öfver allt samma former, men med den största mångfald

i tillämpningen, och så väl deruti som i sättet att förfärdiga vapnen framträder
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folkens olika grundkarakter. Vi kunna följa

dessa drag hos de eröfrande raserna i det gamla

Mejico, i Egypten och i orienten så väl som i

vestra Europa, der vapenyrket, den egentliga

krigskonsten, först nått en utbildning, som

ej ens hos de högst odlade passiva folk var

möjlig.

En utförlig skildring af vapen- och krigs-

väsendet hos greker, romare och germaner

ligger utom gränserna för vårt utrymme.

Vi måste åtnöja oss med att hänvisa till den

utförligare behandlingen af detta ämne i sjette

bandet och meddela här endast för kontrastens

skull i fig. 108—111 några karakteristiska af-

bildningar.

Det var framför allt skjutvapnen och svär-

den, hvilkas skickliga begagnande och utmärkta

beskaffenhet beredde deras egare rikedom och

rykte. Hos svärdsklingorna kunna vi märka en

motsvarande förändring och förädling af formen.

Med tiden blef den breda, korta klingan sma-

lare och längre och uppnådde under medel-

tiden i Tyskland och Spanien sin högsta skön-

het, såsom de talrika, i rustkamrarna förvarade

svärden visa. På den tiden var förfärdigandet

af vapen en af konstflitens vigtigaste grenar.

Berömda vapensmeder uppsöktes när och fjer-

ran, och deras namn nämdes vid sidan af hjel-

tarnas i skaldernas sånger. Många svärd hade

sin egen historia. Såsom dyrbara familjkleno-

der gingo de i arf från slägte till slägte.

Pansar, rustningar, bågar, pilar, lansar och

armborst kommo dock snart ur bruk, och hela

den krigiska apparaten undergick en väsentlig

ombildning genom krutets uppfinnande.
Redan de i ständiga krig lefvande romarna

hade vid belägringar användt väldiga maskiner.

De slungade stora stenar, ordentliga klippblock,

antingen på det sätt, att de läto en ofantlig båg-

sträng, som förut blifvit spänd medelst häf-

stång och vindspel, afslunga dem, eller sålunda,

att projektilerna lades på skedlika häfstänger

och dessa fästes mellan tvenne starka tåg och

spändes medelst dem, eller ock sålunda, att

Fig. 110. Vapen från 10:e århundradet

(funna på Lechfältet vid Augsburg).
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man i stället för en sked på ändan af häfstången anbragte en slunga, me-

delst hvilken stenarna kastades. Vår afbildning (fig. 109) visar dessa tre

slag af kastmaskiner (ballister eller katapulter) på ett ställe. De bibehöllo

sig i flera århundraden och utgjorde jemte de ofta omtalade murbräckorna

ännu under medeltiden en hufvudbeståndsdel af krigsredskapen. Men deras ver-

kan var alltid temligen inskränkt och endast riktad på förstörandet af murar

*£/?;>* och försvarsverk. Krutet omgestal-
'.:,\hk __

j.a(je foofc helt och hållet kriget, och

genom införandet af eldvapen måste

den äldre tidens hela beväpningssy-

stem falla. Endast hugg- och stick-

vapen för striden man mot man, svärd,

lans, dolk m. m., bibehöllos. Kast-

vapnen, båge och pilar, slunga och

armborst, blefvo onyttiga.

Men här vidtager ett ämne, som

hänger nära tillsammans med krutet

och som vi derför måste spara till

den utförligare behandlingen af denna

uppfinnings historia.

Verktyg. Jemte vapnen finnes

en mängd andra redskap, i hvilkas

begagnande och förfärdigande den

framåtskridande odlingen ger sig ett

uttryck. Ty om det är ett känne-

tecken på den vise, att han förstår

inskränka antalet af sina behof till

det minsta möjliga, förhåller det sig

tvärtom med folken. Just den vä-

xande mängden af lefnadsbehof, den

eggade och eggande åtrån är det,

som ständigt på nytt drifver till upp-

finning och föranleder uttänkandet

af nya metoder, upptäckandet och

begagnandet af nya ämnen, äfven

sedan lifvets oundgängligaste behof

af föda, beklädnad m. m. redan äro

Fig. 111. Hertig Karl den djerfves af Burgund tillfredsstälda.

praktrustning. Till en del i sammanhang med
förfärdigandet af vapen utbildar sig en stor mängd andra verktyg, bland dem
sådana, som användas till bearbetande af råämnen, t. ex. knif, syl, nål-

artade instrument, sticktyg m. m. I högre odlingsgrader finna vi se-

dan timmermans- och murarverktyg, redskap af mångahanda slag,
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skrifsaker, målarverktyg, musikaliska instrument, kortligen hela raden

af dessa tusentals hjelpmedel, hvilka efter hand få användning inom konstens

och industrins olika grenar. Bland dem framkallar åkerbruket de första enkla

maskinerna: plogen uppfinnes, slagan och qvarnen för sädeskornens krossande

införas m. m.

Kärlen. Men en alldeles särskild uppmärksamhet förtjena kärlen, förnäm-

ligast derför, att de mycket snart öfvergå från kretsen af de föremål, som
blott tjena det nödvändiga, till konstverkens, hvilkas framställande erkännes

som ett troget uttryck af folkens andliga lif. Huru stort är icke afståndet

från de ädla formerna, det dyrbara ämnet och det konstrika arbetet i de

gamla grekiska vaserna, de etruskiska kärlen eller den nu varande porslins-

Fig. 112. Bakalihariqvinnor, som hemta vatten.

industrins mästerverk till det afskurna bamburörsstycke, hvaraf ännu i dag

de fattigare klasserna i Kina begagna sig till förvarande af både torra och

flytande ämnen!

Det naturligaste kärlet är den krökta handen. Hon uppfyller dock endast

i en mycket ringa grad behofvet att upphemta och förflytta fasta och fly-

tande ämnen. Men det iakttagande förståndet uppfinner mycket snart andra

medel. Skalen af hårda frukter, nötter, ägg, muslor, sköldpaddans beklädnad,

ihåliga rörväxter, såsom bamburöret och en stor mängd andra naturalster,

motsvara i alla händelser de första behofven. Vi finna dem derför också

hos alla naturfolk mycket använda.
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Botokuderna tillreda sina rusande drycker i stubbarna af afhuggna träd.

Att boshmännen använda den ihåliga stammen af en aloe till förvaringsrum

för sina pilar, ha vi förut omnämt. Madagasserna förfärdiga sina vatten-

krukor af bamburör, i det de helt enkelt afskära röret nedanför en af de

nedersta lederna och derefter genomborra alla de skiljeväggar på rörets hela

längd, som ligga ofvanom denna botten.

Vår afbildning (fig. 112) visar oss en grupp bakalihariqvinnor, som gått

från sin stams läger till närmaste göl för att fylla sina strutsäggsskal med
vatten. Några säfstrån tjena till sprund. Kaffrerna begagna en urhålkad

pumpa till förvaringsrum för sitt snus, och samma frukt användes af många

folkstammar under flera olika former till de mångfaldigaste behof. De syd-

amerikanska indianerna i närheten af Caracas förstå att på ett mycket konst-

rikt sätt tillskära sådana kalabasser, dem de sälja till höga pris. Flaskor,

skålar, skedar och dylika saker af kurbits finnas ej blott på Söderhafs-

öarna, utan äfven i södra Europa, der herdar och pilgrimer i Spanien och

Italien ännu begagna dem till mångfaldiga behof. I Ost- och Vestindien be-

gagnas till samma ändamål kokosnöten, af hvilken en art, cocos de mar,
endast växer på Seychellerna och lemnar skal af mer än 2 fot i genomskär-

ning. Hon föres af hafsströmmarna långt bort, och i äldre tider, då man ännu

ej kände hennes ursprung och endast sällan fann henne på kusterna, beta-

lade man i orienten summor af ända till flera tusen riksdaler för en sådan

nöt, emedan man hade den tron, att skalet förmådde qvarhålla de skadliga

beståndsdelarna i alla vätskor, som förvarades deruti. På ej mindre mång-
faldigt sätt användas snäckskal som kärl. I Hindustan gör man till och med
skedar af trumpetsnäckan. Skaftet bildas af de inre spiralvindningarna genom
afslipning af det yttre skalet.

Som de enkla, runda kärlen af 'ågg, fruktskal, snäckor m. m. ej ha

några naturliga handtag, gör man dem vid behof flyttbara genom att slå

snören om dem (se fig. 70 sid. 77), och vid dessa snören hänger man dem
äfven öfver elden, ty bottnens rundade form tillåter icke att stadigt ställa

dem.

Vid snören buros äfven de horn, hvilka hos folk, som idkade jagt och

boskapsskötsel, allmänt användes som dryckeskärl.

När de enklaste kärlen ej till fullo motsvarade det afsedda ändamålet,

förfärdigades nya med konst, men man höll sig härvid till de först begagnade

formerna som mönster. Till och med sedan man i tillverkningen af konstgjorda

kärl redan uppnått en hög grad af färdighet och sålunda i formbildningen bort

kunna röra sig litet sjelfständigare, återkommo ofta erinringar af de ursprung-

liga formerna. I synnerhet är det frukternas runda, äggets ovala, den

urhålkade trädgrenens cylindriska och hornets koniska form, som stän-

digt möter oss i karl från alla kulturperioder. Så t. ex. bibehölls icke allenast

klotformen — den runda formen är ju dessutom den till förvarande af flytande

ämnen mest lämpliga och den, som med de enklaste medel kan åstadkommas
— utan vi se äfven på de nätformiga prydnaderna på kärl från en senare tid,
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Fig. 113. Sjekianiskedar.

på anbringandet af handtag i stället för snören och dylikt, huru det i början

väsentliga och nödvändiga sedermera bibehållit sig, om ock endast som ornament.

I södra Frankrike begagnas sedan gammalt jättemuslan (garna gigas) till

vigvattenskärl, och man finner äfven annorstädes i de katolska länderna hennes

ändamålsenliga och tillika eleganta form ofta använd till samma ändamål,

endast med den skilnaden, att man begagnade marmor, lera, metall och andra

ämnen, der ej naturen sjelf gaf muslan.

Det material, hvaraf de konstgjorda kärlen tillverkades, å ena sidan och

deras ändamål å den andra bestämde i tidernas längd deras form och pryd-

nader. De kärl, som voro bestämda till förvarande af torra frukter, måste

ha en annan form än de, som voro afsedda för flytande ämnen.

För ett bofast lefnadssätt kunna stora,

tunga kärl, tunnor och fat af trä, krukor och

dylikt vara lämpliga. Den kringströfvande

nomaden deremot fyller sina förråd på säckar

eller i läglar och skinn, som han kan lägga på
sina lastdjur och som ej löpa fara att brytas

sönder. Kalmuckerna förfärdiga till och med
flaskor af hästläder, hvilka bestå af två delar,

som på sidorna äro hopsydda och hvilkas breda ytor, liksom banden på våra

böcker, utsiras med inpressade figurer.

Med den symboliska betydelsen af de gästabud, som åtföljde religiösa,

politiska eller vanliga sällskapliga samqväm, erhöllo äfven de kärl, som be-

gagnades, ett högt värde, hvilket visar sig så väl i materialets dyrbarhet

som i dess omsorgsfullare bearbetning. För den gamle germanen voro de

i krig slagna fiendernas hufvudskålar

de värderikaste dryckeskärlen, och de

kringvandrande zigenarhorderna, hvilka

man likväl vill frånkänna allt slags re-

ligion, ega, om de äro aldrig så fattiga,

ett dyrbart, rikt förgyldt silfverkärl,

hvilket de aldrig afhäncla sig.

Det närmast till buds stående rå-

ämnet för framställandet af konstgjorda

kärl är träet, hvilket för detta ändamål ofta nog endast behöfver helt litet

bearbetas. Sjekianerna, en stam på Afrikas vestkust, skära ganska vackra skedar

af åtskilliga träslag, såsom vi se af fig. 113, och de i konstfärdighet ganska

långt hunna fanernas husgerådssaker (fig. 114) utmärka sig likaledes genom

nätthet och noggranhet. Arovakerna i Sydamerika förstå att förfärdiga mycket

prydliga skålar och krukor af trä. För att hindra vattnet att tränga igenom

becka de dem med harts och bestryka dem med glänsande fernissor, ja, måla

till och med yttersidan med figurer. I det inre Ryssland och Sibirien blomstrar en

dylik industri, hvilken till och med nyligen sett sina alster blifva en handelsartikel.

Eör, blad och träslag, som lätt låta klyfva sig i spån, användas på samma

Fig. 114. Husgerådssaker hos fanstammen.
Tobakspipa och sked.
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sätt, äfvensom djurrikets alster, ben, skal, hudar, tänder, horn m. m., men i

ojemförligt större utsträckning alster ur mineralriket, bland hvilka den lätt

formade leran står främst.

Lerkärl finna vi redan på mycket låga kulturgrader. Den plastiska

lerans lätta bearbetning, hennes härdande genom torkning och bränning må-

ste i naturen dagligdags tränga sig på äfven det minst uppmärksamma för-

stånd. Botokuderna för-

färdiga kärl af en grå jord-

art, hvilken de forma med
händerna och härda i el-

den. Koroakoerna bereda

likaledes sin kavi i stora

lerkärl. Indianerna i ur-

skogarna hafva deremot

ännu ej några sådana;

äfvenså saknade austra-

lerna ännu i slutet af förra

århundradet kärl af lera,

sten eller trä. De hade

endast kärl af blad, rot-

fibrer, träbast eller bark,

men som de ej på långt

när förstodo att bearbeta

på samma prydliga sätt som Nordamerikas indianer, hvilka af björknäfver för-

färdiga de allra täckaste fodral, dosor, väskor m. m., som de sedan utsira med
broderier af piggsvinsborst af olika färger.

Skickliga krukmåkare äro tnpinamberna, och i Paramaribo köpa européerna

hellre de af arovakerna och varauerna förfärdigade kokkärl af bränd lera än

de dit utförda europeiska, emedan de förra anses vara starkare. De ha

ofta så ansenliga dimensioner, att våra krukmakare med sitt förfaringssätt ej

skulle kunna åstadkomma något sådant; de förfärdigas endast genom fort-

satt utbredande af tunna lerskifvor ofvanpå hvarandra, hvilka sedan tilltryc-

kas och poleras. Faten, som för-

färdigas på alldeles samma sätt,

äro förundransvärdt tunna. Kär-

len brännas i gropar, der qvistar

och ris uppstaplas omkring dem
och sedan antändas. Karaiberna

skola dock begagna sig af sär-

Fig. 116. Krukmakeriarbeten hos battastammen. ö

i. Kokkärl. 2. Postament af lera, 3. Liten spanmåls- Glasyr känner man här ännu
urna. 4. Vattenkruka. 5. Pall. jy^ Ktet som hos de nordameri.

kanska indianerna, om man ej vill gifva detta namn åt en tunn kådbetäckning,

som skall hindra flytande ämnens genomsilning.

Fig. 115. Spanmålskärl af lera i en Sonraykoja.
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I Afrika är konsten att tillverka lerkärl mycket utbredd. Hon utöfvas

liar, liksom i Amerika, hufvudsakligen af qvinnorna för hushållets behof.

Hos marutzierna fann Campbell ett slags glasyr. Vid Gambia brännas af en

röd jordart vattenkärl, hvilka, i likhet med de spanska alcarazzas, i följd af

sin porositet låta vattnet sippra igenom och medelst denna afkylning hålla sitt

innehåll friskt. Sonrayerna i Sudan förvara, liksom många andra afrikanska

folk, spanmålen i stora lerurnor, hvilkas form åskådliggöres af afbildningen

i fig. 115. På ett annat ställe i Vogelsr eseskildringar, från hvilka denna teckning

är hemtad, finna vi äfven afbildade åtskilliga krukmakararbeten hos batta-

.stammen, hvaraf vi i fig. 116 gifva några prof. Alla de kärl, om hvilka vi

Fig. 117. Grekiska vaser från den klassiska tiden.

hittills talat, ha åstadkommits utan användning af drejskifvan. Med upp-

finningen af denna maskin tog krukmakarkonsten ett stort steg framåt, men
hon kunde först göras der, livarest ett temligen utbildadt samhällslif jemte

handel ledde till utöfvande af särskilda handtverk. Som man ser af gamla af-

bildningar, kände de gamla egypterna drejskifvans användning, och hos kine-

serna var hon i bruk redan i början af deras mer än två tusen år gamla

porslinsindustri.

Som vi redan nänit, blefvo kärlen dels i följd af det lätt bearbetade

materialets natur, dels genom de stora ytorna, hvilka ej endast lätt med-

gifva, utan äfven rent af mana till anbringande af ornament, allra först föremål

för konstnärlig behandling och måste i synnerhet der erhålla en hög grad af

utbildning, hvarest formsinnet med den framskridande kännedomen af natu-

ren och utöfvandet af mångahanda färdigheter allt mer kunde utveckla

sig. De fornegyptiska, kinesiska och indiska kärlen intaga derför en hög

rang. Men det är i synnerhet det praktälskande etruskiska folkets och ännu

mera grekernas kärl, som utmärka sig genom fulländad formskönhet. Fig.

117 och 118 sammanställa afbildningar af en mängd antika kärl. Mål-
Uppfinningarnas bok. I (w. 3). 8
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ningen är på dem alltid mycket okonstlad och söker ej, som hos oss, genom

en så naturtrogen efterbildning som möjligt åstadkomma illusion och sålunda

göra sig till ändamål, då hon likväl ännu alltid endast skall vara ornament.

Hon utfördes för det mesta med tillhjelp af patroner. Omkring de färdiga

vaserna, hvilkas hela massa i början vanligen var färgad, slogs ett papper, på

hvilket de teckningar, som skulle framställas, voro utskurna, och kärlet doppa-

des derpå i en merendels mörkare färglösning. Efter de olika ändamålen vex-

lade kärlens former i den största mångfald, och liksom redan de gamla ger-

maniska folkens urnor, lampor m. m. röja inflytandet af dessa klassiska hus-

gerådssaker, hvilka genom handeln fördes från Medelhafvets stränder ända

långt upp på cle nordiska kusterna, äro ännu i dag lemningarna från denna

forntid oupphunna mönster för våra konstnärer.

Och likväl var

det hvarken hos gre-

kerna eller romarna

egentliga konstnärer

i ordets inskränktare

mening, som föriär-

digade vaserna, utan

handtverkare, sådana

som våra, men vis-

serligen med den

stora skilnaden, att

äfven de leddes af

det höga skönhetssin-

ne, hvaraf hela folket

var genomträngdt.

Gräfningarna i

Pompeji lära oss, att

redan hos romarna

en stor del af husgerådskärlen, ja, nästan alla kökskärlen, gjordes af metall

och de mest konstrika af brons. Äfven uppfinningen af glaset erbjöd nya

hjelpmedel, hvilka sedermera i mellersta och vestra Europa, då här under ger-

manismens och kristendomens inflytande ett nytt lif utvecklade sig, funno en

vidsträcktare användning. Vi få längre fram vid artiklarna glas, porslin m. m.

tillfälle att återkomma till detta ämne och hänvisa derför här till fjerde ban-

det, äfvensom till det sjette, der i kapitlet om guldsmedskonsten ett tillfälle

erbjuder sig att tala utförligare härom.

Men oaktadt denna hjelp af nya material aftaga kärlen i skönhet. For-

mens hemlighet tycktes ha gått förlorad, eller också var han ej förenlig med
de idéer, som rörde sig hos de andar, hvilka företogo sig att skapa en ny

tid, och det ser nästan ut, som det ännu skulle behöfvas en lång tid, innan

den sköna jemvigt kan återställas, som lifvet erhöll under Medelhafvets her-

liga himmel.

Fig. 118. Romerska praktvaser.
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Våra husgerådskärl äro osköna. Undantag från denna sorgliga regel äro

ett och annat konstverk, hvilka ej ha sitt ursprung hos folket och från mäng-

dens behof, utan skapats af enskilda, hvilka först genom mödosamma studier

lärt sig att efterbilda forntiden.

Fortskaffningsmedel. Så snart menniskan kände behof att förflytta sig

från en ort till en annan, måste hon, för att på dessa, om än aldrig så korta

vandringar föra med sig sitt bohag, taga sin tillflykt till transportmedel, hvil-

kas frambringande blef en ny uppgift för hennes uppfinningsförmåga. Den

råe boshmannen, som förtär sin middagsmåltid der, hvarest ett lyckligt skott

låtit villebrådet falla i hans händer, och som ej af någon omsorg för fram-

tiden föranledes att tänka på förvarande af det rika bytet, låter det, som blir

öfver efter måltiden, ruttna i skogen. Lika litet har han något, som uppfordrar

honom att hastigt byta om vistelseort, ty naturen tillfredsställer öfver allt

med samma be-

redvillighet hans

enkla lefhadsbe-

hof. I sådana

trakter deremot,

som ligga vid

hafskusten eller

vid stora fiskrika

floder, måste

menniskan på gg

vattnet uppsöka

sin föda och för-

följa det jagade

sjödjuret på det

flytande elemen-

tet. Iakttagelsen,

att träd och andra

föremål flyta på vattnet, samt att fåglar och andra djur kunna bäras af de

flytande träden eller i nordliga länder äfven af flytande isstycken, leder af sig

sjelf menniskan till efterhärmning. Hon fäster ihop några trästycken helt

oregelbundet och bygger sig en flotte, på hvilken hon öfverlemnar sig åt

strömmen. Bajijierna i Afrika bygga sig rörflottar af det enklaste slag, man
kan tänka sig, ty de bestå af ingenting annat än korsvis i flera hvarf lagda

rör eller palmstammar. De äro ej en gång sammanbundna, utan täckas

endast med ett nytt lager ofvanpå, när det undre börjar taga in vatten. * Ett

trästycke öfverst och- slutligen, såsom vår afbildning (fig. 119) visar, två som

relingar anbragta störar äro redan en stor lyx. Det oaktadt skall, såsom

Livingstone anmärker, färden på sådana flottar på långt när ej vara så obe-

haglig, som den vid första anblicken föreföll honom; ty emedan rörstammarna

öfver allt gifva efter, är man fullkomligt trygg för de försök att stjelpa omkull

Fig. 119. Rörflotte hos bajijistammen.
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flotten, som kunna göras af flodhästarna, vid hvilkas jagande man begagnar

sig af dessa farkoster.

Vidare tar menniskan sina kärl till modell och förfärdigar ihåliga redskap,

i hvilka hennes person kan fortskaffas' på vattnet. Så uppstår båten, det

första egentliga fartyget, hvilket vi redan anträffa hos nyzeeländarna, medan

högre bildade folkstammar i det inre af kontinenterna ännu hjelpte sig utan

andra transportmedel än sin kroppsstyrka. Den omständigheten, att båten

måste kunna styras, bestämmer mycket snart en egendomlig form för den samma,

i det längden blir större i förhållande till bredden. En enkel trädstam, in-

Fig. 120. En näfverbåt hos manegrerna.

vändigt urhålkad eller i de äldsta tiderna, då man endast kunde begagna sig

af verktyg, som arbetade mycket långsamt, urbränd, visar oss den naturligaste

gestalten af detta slags farkost. I Guyana äro farkoster af bark mycket van-

liga, emedan de äro platta i bottnen och derför kunna gå fram på grunda

ställen. Dessutom äro de så lätta, att de utan svårighet kunna tagas upp ur

vattnet och forslas vidare på ryggen. De förfärdigas af ett enda stycke. 1

ett träds bark göres en inskärning, så lång som båten skall blifva, hvarpå

barkstycket medelst kilar lösgöres från stammen. På det att sidorna ej skola

rulla ihop sig, göras verti-

kala inskärningar, hvari tvär-

slåar infogas. På samma
sätt begagna tunguserna och

^ manegrerna björknäfver till

sina båtar. Abiponerna göra

sina farkoster af en ogarfvad

oxhud, från hvilken de bort-

skära halsen och fötterna.

De fyra sidorna böjas något

uppåt och sammanhållas med
remmar, så att formen ej

kan förlora sig. Men på
vestra kusten af Sydamerika,

i Peru, binder man två upp-

blåsta och lufttätt hopsydda

hajskinn bredvid hvarandra, lägger ofvanpå dem ett bräde att sitta på och

uppsätter stundom äfven ett litet segel. Till dessa första försök sluta sig äfven

åra och roder, och för det sistnämda torde fiskens stjert ha tjenat till modell.

Förfärdigandet af de enkla båtarna stiger hos jagar- , och fiskarfolk ha-

stigt till en temligen hög grad af fullkomlighet, ty i detta nyttiga bohagsting

ha de ett af de förnämsta medlen att förskaffa sig sitt dagliga uppehälle.

Fig. 121. En nyzeeländsk krigskanot.
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Sidoplankorna, fören och aktern, bottnen m. m. börja efter hand sammansättas

af särskilda stycken. För att förebygga vattnets inträngande diktas fogarna

omsorgsfullt med mossa, och dessutom öfverdrages hela farkosten in- och ut-

vändigt med kåda.

Den förhöjda betydelse, en sådan farkost erhåller derigenom, att man i

krig med fiendtliga grannar anförtror hela sin säkerhet åt dess styrka och

lättrörlighet, gör honom till ett föremål, för hvars prydande och fulländande de

unga konsterna anlitas och öfvas. Så finna vi hos nyzeeländarna krigskanoter
af utmärkt form och det skickligaste och ändamålsenligaste arbete, utsirade

med konstrikt skurna bilder och så eleganta och lätta, att ingen skeppsbygg-

Fig. 122. En inföding på sin flotte i Massauas hamn.

mästare med anlitande af alla konstens regler skulle kunna åstadkomma ett

brukbarare och prydligare fartyg af detta slag. Vår afbildning (fig. 121) ger

ett begrepp om utförandet af dessa arbeten, hvilket måste vara så mycket svå-

rare, som de ofta hafva en ganska betydlig storlek.

Eskimåernas för en person inrättade kaj åker (fig. 123) kunna, hvad

säkerhet och snabbhet i rörelser beträffar, åstadkomma otroliga saker. De
bestå af en lätt stomme af trä eller fiskben, hvilken rundt omkring, äfven på
ofvansidan, är beklädd med en utspänd garfvad sälhud och fernissad. Oaktadt

hela farkosten håller i längd vid pass 20 fot, ja, ofta ännu mera, väger han

likväl knapt mer än 35 skålpund, och när eskimåen sitter deruti, ser den sna-

rare ut som ett klädesplagg än som en farkost, så noga är det enda, runda hålet

på dess öfre sida medelst en skinnrem hopdraget omkring den i båten sittande

personens kropp.
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För att kunna begagna vinden till drifkraft för det lilla fartyget förser

man det med segel, antingen sålunda, att man sätter upp skärmar af löfverk

midt i båten, eller med tillhjelp af två stänger spänner upp ett stycke väf.

Men med fördelen af en hastigare rörelse förenar sig här den olägenheten, att

farkosten genom plötsliga vindstötar kan kastas på sidan, så att han tar in

vatten och sjunker. För att förebygga denna fara ha invånarna på Söderhafs-

öarna tillgripit en egendomlig utväg. Deras fartyg (fig. 124) äro försedda med

ordentliga balanserstänger eller s. k. utliggare, hvilka, i likhet med lindan-

sarens stång, tjena till att bibehålla jemvigten. Antingen skjuta endast långa

Fig. 123. En eskimå i sin kajak.

tvärstänger ut öfver farkostens sidor, eller också hänger han på detta sätt

tillsammans med en annan båt, så att derigenom det helas omfång i hög

grad ökas.

Visserligen går härigenom den lätthandterlighet, som utmärker de nord-

amerikanska indianernas kanoter, till en viss grad förlorad; men rörelsens

snabbhet, stegrad genom ett stort segel, ersätter till fullo denna brist.

Gå vi från hafskusten till det inre af landet, påträffa vi bland transport-

medel först siapan. Uppfinningen af sådana fordon låg nära till hands, ty

hon förutsatte ingenting annat än den iakttagelsen, att man på den afdragna

huden temligen beqvämt kunde forsla det fälda villebrådet till sin bostad. Polar-

ländernas invånare, hvilkas land större delen af året höljes af ett snötäcke, utbil-

dade lätt den första iden derhän, att de lade sin packning på några parallelt lig-

gande, sammanbundna stycken af arbetadt trä eller ben. Sålunda uppstod släden.
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Vi kunna tillägga, att ju torftigare ett land är, desto förr skola dess

invånares transportmedel förbättras. Trots enkelheten i sin bygnad och ma-
terialets sparsamma förekomst, äro dock eskimåernas slädar så ändamåls-

enliga, att de för dessa länder och de till buds stående dragkrafterna, näm-
ligen hundar, ej gerna kunde vara bättre inrättade. De bestå af två eller tre

platta, framtill krökta brädlappar, som äro förenade medelst tvärslåar, på
hvilka packningen fastgöres med snören. Hela inrättningen kan i största hast

söndertagas och lastas på hundarnas ryggar samt lika skyndsamt åter hopsättas.

Fig. 124. Båt med utliggare från Söderhafsöarna.

Man gör äfven slädar af hvalfiskben (fig. 125), hvilka man genom be-

gjutning med vatten förser med skenor af is, och kapten Parry såg till och

med fordon, hvilka i nödens stund uppåtos af sina egare. Mot vintern gå

nämligen eskimåerna på laxfångst, och om denna ger en mycket rik afkast-

ning, utvälja de de största djuren, ställa dem bredvid hvarandra och låta dem,

genom att gång efter annan ösa vatten öfver dem, sammanfrysa till en massa,

i hvilken fiskarnas kött mycket väl motstår föruttnelsen och som, så länge

kölden varar, kan begagnas som en rätt god släde.

Hos Nordamerikas indianer ledde lefnadssättet, hvilket hufvudsakligen be-

stod i jagten på villebråd, till anskaffande af särskilda transportmedel, medelst

hvilka en ensam person hastigt och säkert kunde fortskaffa sig på den lätta

snön. Sålunda utbildades snö skorna, af hvilka hvardera utgör en liten släde

för sig och hvarom fig. 65 ger en tydlig föreställning.

Släden hänvisar redan på dragdjurs tämjande och dresserande. Derigenom,

att man i stället för medar anbragte rörliga hjul, uppstod vagnen, hvars mera
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sammansatta inrättning vitnar om ett högre kulturtillstånd eller åtminstone en

högre bildningsförmåga. Medan man hos de temligen högt bildade mongoliska

stammarna i Asien nästan icke finner något annat transportmedel än last-

djuren, se vi deremot tsjerkesserna nästan uteslutande begagna vagnar, och

vagnar af en sådan konstruktion, att icke ens de högt bildade kineserna hafva

dem ändamålsenligare och bättre.

Transportmedlens utbildning beror af behofvet att förflytta sig från ett

ställe till ett annat och står i nära samband med lusten för resor, med berö-

ringen med andra folk och öfver hufvud med denna längtan ut i fjerran,

hvilken vi redan anmärkt som ett särskildt kännetecken på de kulturspri-

dande menniskoraserna. Så ändamålsenliga derför de passiva folkstammarnas

fortskaffningsmedel än äro, och så hastigt de än medelst dem kunna förflytta

sig, t. ex. eskimåerna på sina slädar, äro dock alla dessa redskap ej egnade

^ ^w=*^ x __ för hela stam-

Kälkar och slä-
Fig. 125. Eskimåsläde af hvalfiskben. -. .. V. e P ,

dar aro, så framt

man ej har till sitt förfogande ett lager af snö eller is, obrukbara i anseende

till den stora kraft, som erfordras för att sätta dem i rörelse. Och om äfven

lastdjur användas som transportmedel, är deras lastande dock förenadt med så

många svårigheter, att de endast kunna begagnas på jemförelsevis obetydliga

sträckor och på långt när ej för alla de varor, hvilkas fraktande måste vara

önskvärdt för kulturen.

Det är i sjelfva verket en högst märklig omständighet, att i forntiden endast

de folk, hvilka såsom aktiva nationer utöfvade ett betydligt inflytande på hela

gången af mensklighetens utveckling, fäste stor vigt vid transportmedlens ut-

bildning. Ehuru kineserna egde alla hjelpmedel till träets bearbetande samt

en lång erfarenhet, kommo de dock i sin sjöfart aldrig längre än till en kust-

och flodfart. Urbefolkningarna i Egypten, Mejico och Peru åtnöjde sig med
de mest ursprungliga fortskaffningsmedel. Trots de väldiga uppgifter, de upp-

stälde för sina bygnadsarbeten, Tumde de ej bringa sina ändamål i någon

riktig proportion till hjelpmecllen. De slösade med ett öfvermått af kraft för

att uppnå obetydliga ändamål. Menniskan tjenstgjorde som lastdjur, och tiden

hade ej något värde. Vid byggandet af de egyptiska pyramiderna förrättade

menniskohänder och menniskokraft alla de arbeten, till hvilkas utförande

djurets mekaniska kraft är tillräcklig. Så förekomma väl på de egyptiska

relieferna afbildningar af vagnar, men deras användning var mycket inskränkt,.
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och de begagnades för det mesta endast i krig. På afbildningarna i Tebe

förekommer en med två kor förspänd vagn, i hvilken en etiopisk prinsessa åker,

och man känner äfven ett annat slags tvåhjuliga vagnar utan säten; men dessa

åkdon voro mera en lyxartikel än en sak, som höjt sig till betydelsen af ett

allmänt kulturmedel. Ofantliga tyngder, öfver hvilkas fortskaffande vi nu häpna,

befordrades på lastdjur eller på drögar, nästan uteslutande förspända med hela

härar af menskliga dragare, och de fornegyptiska skulpturerna gifva oss talrika

bevis på, att många hundra menniskor under uppsyningsmannens piska måste

anstränga sig för att frambringa en verkan, hvilken vi nu uppnå med tillhjelp

af en enda ångmaskin. På en egyptisk väggmålning, af hvilken fig. 126 ger

en afbildning, ser man en kolossal bildstod dragas af långa rader af menni-

Fig. 126. Fortskaffande af en egyptisk koloss. Efter en gammal väggmålning.

skor, spända för en stor drog, som uppbär stöden. I följd af bristande kän-

nedom om perspektivet har målaren tecknat föremål, som ligga i samma plan,

öfver hvarandra, och sålunda se vi fyra rader af arbetare, 20 par i hvarje,

spända för linor, som äro fästa vid drogen. Framför hvarje trupp går vid

ändan af tåget en ledare. På bildens knän står en uppsyningsman, som ge-

nom tecken med handen leder det hela. En annan står framtill på medarna

och öser oupphörligt vatten på marken för att minska den af friktionen för-

orsakade hettan.

Vända vi oss deremot till cle råa germaniska folkstammarna, hvilka med
sina vagnar drogo från land till land och förde med sig allt, hvad som ut-

gjorde deras hem: familj, vapen, husgeråd, och i vagnen hade på en gång sin

bostad och sin fästning, fatta vi vid första blicken den stora inre skilnaden.

Den trakt, som mest behagar den kringströfvande, tar han i besittning, ty intet

slags beroende bestämmer hans val. Han för med sig all sin egendom, sina

försvars- och hjelpmedel. Han är fri; ingenting tvingar honom att återvända
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till det ställe, han lemnat, och der han besluter sig för att stanna, är snart en

ny stat grundlagd. Det tyckes visserligen, som nomaden skulle ha samma frihet.

Men så är i sjelfva verket icke fallet. Hjordarna, på hvilka dessa folkstam-

mars hela tillvaro beror, inskränka valet af vistelseort till de landsträckor,

der de finna bete. Dessa må vara aldrig så vidsträckta, förblifva de dock ett

fängelse, utöfver hvars gränser herden aldrig kan komma. Nomaden är ingen

sjelfständig vandrare. Han måste följa med. Han fortskaffar inga varor, han

fortskaffas endast sjelf. Han kan ej stanna, der han finner sig väl, ej företaga

sig att utforska, hvad som väcker hans vetgirighet; der hans djur finna näring,

måste han nedsätta sig, och hans horisont förblir sålunda inskränkt till grän-

serna för en betesmark, hvilka ständigt äro de samma.

Fenicerna seglade genom Gibraltars sund och längs kusterna högt upp

åt norden för att tillhandla sig bernsten och tenn. Macedonerna tågade

långt in i hjertat af Asien, Alexander förde sina skaror ända bortom Indus,

och ett oafbrutet vandrande och påträngande började i det inre Europa,

när Rom höjde sig till ett veiidsrike. Men alla eröfringståg och utvandringar,

bebyggandet af aflägsna trakter, handelsförbindelser samt de resor, enskilda

personer företogo blott och bart för att tillegna sig främmande länders vetande

och bildning, alla dessa vidtutseende företag, hvilka från den europeiska

bildningens urhem, från Medelhafvets kuster, sträckt sig till det inre af tre

kontinenter, skulle ej varit möjliga, om ej fortskaffningsmedlen blifvit i vid-

sträcktare grad använda och fullkomnade, och ehuru de äldsta spåren till upp-

täckten af magnetnålens egenskap att visa åt ett visst håll knapt gå tillbaka

till det trettonde århundradet, voro dock de sjöfarande nationerna redan i det

femtonde tillräckligt förtrogna med kompassens bruk för att kunna öfversegla

det stora verldshafvet och upptäcka Amerika. Omstöpningen af alla förhållan-

den, synkretsens utvidgning, uppfinningen af nya hjelpmedel, som Öppnade nya

vägar för arbetet, en ökad bekantskap med naturen och hennes alster,

kortligen alla dessa frön, ur hvilka den nu varande civilisationen hemtat sin

rikligaste näring, ha sin rot i fortskaffningsmedlens fullkomnande och i synner-

het i sjöfartens utbildning sedan 16:e århundradet. Den nyaste tiden har ge-

nom uppfinningen afjernvägarna och genom ångkraftens begagnande i loko-

motivet och ångfartyget skapat en häfstång, medelst hvilken menskligheten

förts framåt på ett hittills oerhördt sätt. Och om vi som ett fortskaffnings-

medel äfven betrakta den metalltråd, hvilken, redan utgrenande sig i ett mång-

dubbelt telegrafnät, omspinner jorden, men af hvilken icke lefvande menni-

skor eller tunga, döda varupackor, utan endast den friska, lätta tanken be-

fordras, så är det åter igen endast den aktiva menskligheten, som skapat och

fullkomnat den ide, genom hvilken de båda förnämsta hindren för bildningens

utbredande, rum och tid, på det fullständigaste besegrats.
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I den framställning, vi hittills leinnat, har endast menniskan som individ

varit föremål för vår betraktelse, d. v. s. alla de framsteg, hon genom arbete

och begrundande hittills gjort, ha sin upprinnelse i sådana behof, instinkter

och egenskaper, som hvarje menniska medför till verlden. Vore det eljest

tänkbart, skulle hvarje menniska således utan hjelp af andra kunna uppnå den

grad af utveckling, till hvilken vi nu från urtillståndet följt henne. Hvad hon

hittills ernått, behöfver hon för sin egen del och kan hon omedelbart blott

genom egna krafter förskaffa sig. Men en väsentligt annan och ojemförligt

högre riktning gifva henne de verksamhetsarter, de behof, som ha sin rot i

hennes förhållande till andra menniskor och som vi nu skola taga i skärskå-

dande. Skulle än mången tycka, att vi egnat en allt för stor uppmärksamhet
åt de djuriska drifterna, de låga behofven, skall det dock ej ett enda ögon-

blick undgått den djupare blickande, att just dessa menniskonaturens gröfre

drifter äro den bästa och fruktbaraste jordmån, hvari till och med ädlare

växter först måste slå rot.

Grofva, låga och djuriska kalla vi alla dessa sinliga eller, rättare sagdt,

naturliga egendomligheter, hvilka vi erhålla genom arf och hvarifrån vi ej

kunna frigöra oss. De utgöra en del af vårt väsen, och vi kunna ej tänkas

dem förutan. 'Ty af det låga är menniskan gjord." Liksom tanken aldrig

allena är i stånd att hos oss uppväcka de intryck, hvilka en skön målning

framkallar, utan dertill fordras ljusa och mörka färger samt yttre former

och gestalter, i hvilkas framställande iden först kan uttala sig, antaga kropps-

lig gestalt, lika så höra dessa sinliga egendomligheter menniskan till. De ut-

öfva ett stort inflytande under barndomen, och i den högsta utbildningens

skede stå de i den skönaste jemvigt med det andliga. Men liksom de i be-

tydlig grad inverka på den enskilda menniskan, måste man äfven i en mensk-

lighetens utvecklingshistoria egna dem en öfvervägande uppmärksamhet.

Ur begäret att pryda sig uppväxa konstens första frön. Vi kunna ej med
forskarens dissektionsknif följa de högsta konstverkens uppkomst och skola aldrig

vara i stånd att förklara, h v ar för Raffaelle skapade den sixtinska madonnan så

och icke annorlunda, eller hvarför Beethoven uttryckte sina höga idéer i sym-

fonier och Mozart sina i operor just genom de af dem valda medlen, lika litet

som det faller oss in att försöka medelst en med alnmått och passare, häfstång

och skruf sammansatt maskin följa den olympiske örnen i hans flygt mot

molnen. Men det oaktadt blir det dock för en riktig uppfattning af dessa

högsta skapelser af en hög kraft alltid af vigt att åtminstone lära känna de

medel, hvarigenom dessa ändamål uppnåtts. Liksom växtens lif måste förblifva

höljdt i mörker, så länge vi ej ega en klar föreställning om uppkomsten och

utvecklingen af hennes enklaste och ursprungligaste del, cellen, lika så skall

det äfven bli alldeles omöjligt att göra sig en riktig föreställning om mensk-

lighetens utveckling utan att först i den enskilda menniskans beskaffenhet ha

sökt komma fenomenens yttersta orsak på spåren. Med all sin beprisade guda-

likhet är menniskan dock fäst vid jorden. Med hufvudet bland stjernorna

måste hon hafva en jordtorfva att ställa fötterna på. Till och med den, som
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i rikaste mått fått snillets gudagåfva, lefver endast genom sina drifter. På
samma gång de sporra honom till flygt mot höjden, hålla de honom qvar

vid jorden.

Vi ha steg för steg följt de högre anlagen i deras utveckling. Fortskaff-

ningsmedlen hänvisa oss slutligen till umgänget med andra menniskor,

till samhälligheten, i hvilken först odlingens fagra blomma öppnar sin knopp.

Men om vi äfven här undersöka, hvad det är, som leder menniskorna till öm-

sesidig beröring och förbindelse, är det åter en naturdrift, vi se alla följa. Var

det hittills sjelfbevarelsens drift, som i sina särskilda yttringar gaf upphof

till födoämnen, bostad, kläder o. s. v., är det nu mera driften att uppe-
hålla slägtet.

Menniskan har denna drift lika väl som djuret: hon söker en make för

att bilda en familj. Nu börjar ett gemensamt handlande efter gemensam plan,

och till och med redan på det lägsta trappsteget uppkommer ett tankeutbyte*

som i språket skapar sig ett uttrycksmedel.

Språket förblir derför också i alla tider det vigtigaste medlet för sam-

färdseln, och af högsta intresse är att iakttaga, hvilket inflytande dess utveckling

utöfvat på det menskliga framåtskridandet och huru detta i sin tur inverkat på
språkbygnadens utbildning, riktande och försköning.

Språket allena kan bringa till fullt medvetande och gifva varaktighet åt

menniskans inre lif, hennes tanke- och känslolif, och är sålunda en spegel af

ett folks inre bildning, en gradmätare af den höjd i tankeodling, hvarpå det

befinner sig. Dess uppkomst och utveckling äro således för kulturhistorien af

den högsta betydelse. Men, ty värr, är dess område nästan endast tillgängligt

för den lärde forskaren. De inflytelser, som på olika tider och i olika trakter

inverkat på den språkbildande menniskans kropp, själ och sinnesart, äro så

oändligt olika, att det nästan förefaller omöjligt att vid en återblick framhålla

ens en del deraf. Dessutom äro de hjelpmedel, språköfverlemningarna från de

mångfaldigt vexlande kulturepokerna skulle kunna gifva oss, allt för få, så att

till och med de särskilda skedena af ett enda språks utveckling, äfven med
uppbjudande af forskarens yttersta skarpsinne, knappast låta afslöja sig. Huru

mycket mindre kunna vi då hoppas, att han skall kunna utreda och belysa hela

mensklighetens utveckling i detta hänseende! Men der de skrifna traditio-

nerna upphöra, upphöra äfven alla säkra uppgifter helt och hållet. Det åter-

står oss då endast att bland de ännu lefvande folken se oss om efter represen-

tanter af de särskilda kulturepokerna och med iakttagande af all nödig var-

samhet tillämpa de på dem gjorda iakttagelserna på de allmänna förhållandena.

Menniskostammar utan språk träffa vi ingenstädes på jorden. Men att

menniskan, när hön uppväxer utan all beröring med andra menniskor, ej för-

mår ur sig allena frambringa språket, lär oss Kaspar Hausers exempel, hvil-

ken, från sin tidigaste barndom skild från menskligt umgänge, endast genom

oartikulerade ljud kunde gifva uttryck åt sina få känslor. Det är först och

främst genom utrop menniskan uttrycker förändringar i stämning, och de i alla

språk med stor likhet återkommande utropsorden ah, o, hu! o. s. v. torde ha
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varit alla språks första begynnelser. Ännu i dag äro de språk, som talas af

många urfolk (indianerna i Sydamerikas urskogar), ej mycket bättre än fågel-

skrin, ehuru de redan med ord beteckna de föremål, som utgöra deras första

behof. Dessa varaktiga, fasta benämningar sträcka sig naturligtvis endast till

sinligt förnimbara ting och äro sjelfva i ordets fulla bemärkelse ännu natur-

ljud, för så vidt de genom ljudet skola erinra om någon betecknande egenskap

hos föremålet (onomatopoietika). Ur efterhärmningen af djurens läten upp-

stå deras namn, liksom naturföreteelserna genom ett slags tonmålning betecknas

med de ljud, som beledsaga dem.

I språkens första begynnelse saknas de abstrakta begreppen; deremot ut-

vecklar sig en stor mångfald i benämningen af de otaliga naturalstren. Iaktta-

gelseförmågan har ännu ej blifvit så skärpt, att språket under allmänna slägt-

namn sammanfattar de särskilda företeelserna. Allt, som förefaller vara någon-

ting särskildt för sig eller har en särskild användning, får äfven en särskild

benämning. Hos grönländarna ha djuren olika namn efter olika åldrar och

kön. En ett år gammal säl har ett annat namn än en tvåårig. Hvad hus-

djuren beträffar, har detta bibehållit sig i många språk. En viss rikedom hos

språket sammanhänger med en viss fattigdom hos tanken.

Hos indios da måtto äro sakorden könlösa; de ha blott två former:

nominativen och ännu en kasus, som gör tjenst för dem alla. Flertalet antydes

genom vidfogningen af ordet uruku (mera). Tidsorden, verben, göra alls icke

skäl för namnet. Liksom menniskan på denna ståndpunkt ej sätter något värde

på tiden, saknar hon äfven formerna för åtskiljande af ett förflutet och ett

tillkommande; hon lefver endast i det närvarande, och för dettas betecknande

är henne infinitiven och på sin höjd ett particip nog. Talen till 4 utmär-

ker hon med särskilda ord; så mycket kan hon behålla i minnet. Allt, som går

derutöfver, kallas mycket. Ett rikare språkförråd ha australerna. Verben

få en mångfaldigare användning, och sakorden visa spår till en böjning. Ännu
högre stå grönländarna, Deras språk är, som nyss sades, mycket rikt på
benämningar; för hvarje särskildt slag af arbete ha de redan särskilda namn.

De ha regler, efter hvilka ordens betydelse förändras genom stafvelsernas tilläg-

gande framfor eller efter orden. Det grönländska språket är äfven derigenom

märkvärdigt, att orden genom accenten få en alldeles förändrad betydelse.

Vissa åtbörder och rörelser med ögonen utgöra en del af språket, som deri-

genom på visst sätt från ett fonetiskt förvandlas till ett plastiskt språk. Abs-

trakta begrepp uttryckas genom egna ord, ja, i motsats till förhållandet hos

de folk, som lefva i en rikare natur, får det abstrakta ordet tjena till beteck-

ning af naturföremålet. Så t. ex. betecknas vattnet med uttrycket "det mjuka"

och stenen med "den stora hårdheten".

Trots eller måhända just i följd af det enformiga lefnadssättet erhålla de

ociviliserade folkens språk snart en stor rikedom på former, såsom de nord-

amerikanska indianernas, arabernas, beduinernas, ja, sjelfva kaffrernas m. fl.

språk bevisa. Der tankematerialet är inskränkt, måste formen gifva den på

omvexling begifna menniskan ersättning.
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Omvändt har på de högsta kulturgraderna stoffets rikedom till följd ut-

tryckets förenkling. Detta har sin grund i insigten af den enkla lagbun-

denhet, som råder i allt. Liksom inom naturvetenskaperna, t. ex. i fysiken,

de särskilda företeelserna äro ett svårhandterligt virrvarr, så länge man ej,

upptäckt den enkla lag, hvarunder de höra, lika så är språket mest inveck-

ladt, när det folk, som talar det, ännu ej på långt när uppnått sin högsta

utveckling. De arabiska och grekiska astronomernas epicykelsystem, hvarmed

de dock endast ofullkomligt kunde beräkna planetomloppens företeelser, var

långt mera inveckladt och i sin utbildning vida skarpsinnigare än det enkla

copernicanska systemet.

Den af olikheten i språk föranledda afsöndringen mellan folken försvinner

allt mer. Med kännedomen om främmande seder tillegnar man sig äfven känne-

domen om främmande språk. Ett af dem höjer sig småningom till ett inter-

nationelt uttrycksmedel, såsom latinet länge var bland de lärda, såsom engel-

skan blifvit inom handelsverlden och franskan inom den diplomatiska verlden.

Ett universalspråk, sådant Leibnitz och andra redan för länge sedan tänkte sig,

skall sannolikt aldrig komma att talas på jorden. Klimatförhållanden, lefnads-

sätt och deraf föranledda olikheter i kroppsbeskaffenhet och lynne låta ej ut-

plåna sig, och de trycka snart en alldeles särskild prägel på språket, som väl

till en viss grad fogar sig efter andra inflytelser, men lyckligtvis aldrig upp-

gifver sin egendomliga karakter.

Familjen. Den första förening, menniskorna ingå med hvarandra, är fa-

miljen, föreningen af man och qvinna. Mannen, såsom den starkare parten,

anskaffar föda och skyddar mot yttre iiender, hvaremot qvinnan vårdar det

redan förvärfvade. Hos de råaste folken är familjen blott ett förhållande mel-

lan husbonde och tjenarinna; den råa kraften är den enda bestämmande, och

henne måste den svaga qvinnan underordna sig, så länge hon ej genom na-

turligt behag och skönhet, genom själens och hjertats egenskaper kan förvärfva

sig en jemnbördig ställning vid den starke och råe mannens sida. Hustrun är

mannens egendom och en värdesak, dock ej emedan hon som hans barns mo-

der och vårdarinnan af hans hus kan göra anspråk på en plats i hans tillgif-

venhet, utan emedan hon ersätter ett dyrt slafarbete. Kärlekens ömma känslor

saknas så godt som helt och hållet hos de råa naturfolken. Qvinnorna måste

förrätta de tyngsta göromålen, medan mannen endast syseisätter sig med jagtem

Hos skogsindianerna, boshmännen och Australiens papuaer följer hustrun till och

med mannen på jagten för att efter dess slut bära det skjutna villebrådet och

mannens jagtvapen till lägerplatsen. De nordamerikanska indianernas qvinnor

måste ombesörja allt till hushållet hörande : uppföra tälten, förfärdiga kläderna,

koka maten, ja, till och med lasta packdjuren, när lägerplatsen skall förändras.

Mannen delar sin tid mellan jagtens eller krigets upplifvande syselsättningar

och en slö dvala.

Under sådana förhållanden är månggiftet en naturlig företeelse: många
hustrur, många arbetskrafter. Det inskränkes endast genom bristen på födoämnen.

Men hur råa än de former äro, hvari familjen först uppträder, visar sig dock
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snart hennes förädlande inflytande. De råaste folken egna på långt när ej

barnen den omvårdnad, som vi till och med hos djuren kunna iakttaga; så t. ex.

äro barnmord och likgiltigheten för eget kött och blod hos folken på denna

ståndpunkt någonting allmänt och gå stundom till en sådan grad, att t. ex.

hos puristammen i Brasilien ett i elden fallet barns plågor hos modern endast

framkallade ett vidrigt skratt. Denna känslolöshet lemnar dock småningom

rum för mildare känslor, i synnerhet der, hvarest en vänlig natur genom en

ymnigare tillgång på födoämnen gör det möjligt för ett större antal menniskor

att vistas på samma fläck. De vilda stepp- och kustbornas barn lemna helt

enkelt föräldrarnas lägerplats, så snart de äro i stånd att genom egna krafter

skaffa sig sitt lifsuppehälle ; hos de nordamerikanska indianerna deremot, lik-

som hos alla folk, som stå på samma kulturgrad, behandlas barnen med stor

omsorg, emedan man i dem ser sin ålderdoms stöd. Barnen visa också i sin

tur föräldrarna den lifligaste tacksamhet, och aktningen för ålderdomen blir en

dygd, hvars kränkande straffas som det svåraste brott.

Så länge familjerna ännu lefva skilda från hvarandra, uppstå sällan an-

ledningar till kif och strid. Ingrepp i hvarandras rättigheter kunna så mycket

mindre förekomma, som de ömsesidiga förhållandena genom familjfaderns

oinskränkta makt äro på förhand på det noggrannaste reglerade. Vi se der-

för, i synnerhet hos nomadfolken, ömsesidigt undseende och en höflighet,

som hos mongolerna är till den grad utbildad, att endast den spanska etiketten

kan dermed jemföras. Om jägarfolken under sitt råa lefnadssätt ej kunna

omgifva sig mecl ett dylikt ceremoniel, uppträder dock snart äfven hos dem
en samhällsanda, som reglerar de ömsesidiga anspråken och anvisar hvar och

en hans bestämda plats. Ålder, färdigheter, härkomst äro de hjelpmedel,

hvarigenom mannen kan förvärfva sig en högre ställning; qvinnan deremot

förblir i den beroende ställning, hon en gång fått sig anvisad. Barnens upp-

fostran går snart åt skilda håll. Endast under de första åren äro både gossar

och flickor lemnade i moderns vård. Men så snart gossen är tillräckligt stark

att kunna handtera bågen eller sköta åran, börjar han öfva sig i vapenyrket

och de färdigheter, som för lifvets uppehållande äro oundgängligt nödvändiga,

i fiske, jagt, rodd, ridning o. s. v. Flickorna stanna i kojan, der de af

modern undervisas i de mångahanda färdigheter, som skötseln af ett hushåll

fordrar. Hos jägarfolken och de stammar, som ofta föra krig, är ynglin-

garnas inöfvande i vapen en af de vigtigaste allmänna angelägenheterna. Det

afslutas med stora festligheter och ingriper djupt både i det religiösa och poli-

tiska lifvet.

Om, såsom väl ej låter bestrida sig, menniskans högsta förädling endast

kan uppnås genom den vexelverkan, som eger rum inom familjen, måste

qvinnans ställning som maka och moder, som uppfostrarinna och ledarinna af

hushållsbestyren vara af den största vigt. Mannen kan bland män öfva sina

anlag och utbilda sina färdigheter: förstånd, snille, mod, kraft, skicklighet,

ihärdighet, med ett ord alla dessa gåfvor, som romarna sammanfattade i ordet

virtus; men der det sköna, clet behagfulla inträder i lifvet, der blicken skall



128 INLEDNING.

öppnas till uppfattning af konstens skapelser, der är uppfostran genom qvin-

nan, själens höjande och hjertats värmande, det enda medlet. Men denna in-

verkan af modern på barnet, af den unga qvinnan på hennes hjertas utkorade,

af hustrun på mannen kan endast ega rum der, hvarest qvinnan från sin be-

roende ställning uppstigit till den friare värdigheten af mannens sjelfständiga

följeslagerska. Och denna ståndpunkt kan endast uppnås der, hvarest en enda

qvinna upptager mannens hela .tillgifvenhet. De stater, der månggiftet är her-

skande, kunna visserligen genom folkmängdens hastiga tillväxt bli stora och

mäktiga, men de blifva snart ett byte för kraftigare folk, som ha sina rötter

i ett familjlif, der den naturliga begränsningen leder till koncentrering af alla

krafter och känslor.

De aktiva folken, med sin i allmänhet större benägenhet för en vis måtta,

äro öfvervägande monogamister, hvaremot ' polygamin är mera i bruk hos de

passiva folken. Der, hvarest qvinnan ej är förvissad om att ensam ega man-

nen, kan det ej heller bli fråga om en uteslutande ädel tillgifvenhet. Nyck,

ögonblickets lidelse, njutningslystnad föra dem tillsammans, och tillgifvenheten

förkolnar lika hastigt, som hon uppblossat. Barnen uppfostras gemensamt, och

deras individualitet får derigenom mindre tillfälle att utveckla sig. Häri ligger

en hufvudorsak till denna apati, som utmärker de passiva nationernas hela

folklif. Men äfven bland de aktiva folken har qvinnans ställning först under

den nyare tiden erhållit denna sunda, naturliga karakter, som är den säkraste

borgen för mensklighetens framtida lycka. Till och med de eljest så högt bil-

dade grekerna gåfvo ej qvinnan en likberättigad ställning. Vi ha redan, då vi

talade om de grekiska boningshusen, betonat detta inflytande och hänvisat på
motsatsen mellan grekiskt och romerskt lif. Hos romarna bestämde makans

och moderns själslyftning männens sätt att känna och tänka, och hos detta

eljest så ensidigt bildade folk se vi dygder uppblomstra, hvilka i det herliga

Hellas voro så godt som okända.

Ej mindre aktad var den ställning, qvinnorna intogo hos de gamla ger-

manerna. Lake- och siarkonst samt vården om de religiösa bruken lågo i

deras händer, och exempel af entusiastisk frihets- och fosterlandskärlek, högt

mod och sträng sedlig renhet uppfostrade ett slägte, som förmådde störta ro-

marnas verldsrike.

Stammen. Ur familjen utvecklade sig menniskornas nästa större för-

ening, stammen. Finnas också i början inga andliga intressen, som förbinda

de råa menniskorna med hvarandra, fordra dock snart yttre inflytelser en

gemensam handling. Hos jägarfolken, som till större delen hemta sina lifs-

förnödenheter från de i vildt tillstånd och i stora hjordar lefvande djuren,

eller hos hafskusternas invånare, som fånga den tidtals i ofantliga massor till-

strömmande fisken, måste snart en önskan uppstå att genom samiälda an-

strängningar förskaffa sig, hvad den enskilde ej i s^mma grad mäktar åstad-

komma. I andra fall tvang behofvet af skydd mot vilda djur eller fiendtliga

grannar till uppgifvande af det afsöndrade lefnadssättet och anslutning till

andra. I alla händelser är stammens första ursprung att söka i familjen sjelf.
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Denna tillväxte efter hand, och ättlingarna af samma fader visade denne, så

länge han lefde, den aktning och hörsamhet, hvarvid de blifvit vana. Efter

hans död inträdde helt naturligt den äldste i hans rättigheter för att uppe-

hålla det nyttiga sambandet, och sålunda se vi hos alla nomadfolk den ärft-

liga värdigheten, detta den monarkiska principens grunddrag, i högsta akt-

ning. Endast der, hvarest lifvets tilldragelser i hvarje ögonblick stälde större

anspråk på den enskilde, der planernas verkställande i vida högre grad än

vanligt fordrade personligt mod, kraft, beslutsamhet och klokhet, der det

mindre behöfdes en handling i massa än ett beslutsamt ingripande i rätta

ögonblicket af hvarje enskild man, endast der se vi frön till en friare för-

fattning, som antingen genom fritt val bestämmer rörande styrelsen eller ge-

nom gemensam rådplägning afgör de allmänna angelägenheterna. Den aktiva

och passiva menniskorasen delar sig äfven till de yttre statsformerna i dessa

båda riktningar.

Stammarna bosatte sig i skilda trakter. Jägarens och herdens kring-

ströfvande lif förvandlades med folkmängdens tillväxt til] jordbrukarens bo-

fasta lefnadssätt, emedan nu mera jordens alster måste anlitas för att fylla

behofvet af födoämnen. Egendomen, i synnerhet den fasta jordegendomen,

blir början till ett ordnadt statslif. Stamcheferna behålla sin makt och sitt

anseende, men de inträda nu i reglerade förhållanden till grannar, hvilkas

rättigheter och sedvanor de måste respektera, liksom de i sin tur fordra det

samma af dem tillbaka. Derigenom utvecklar sig iden om en öfver alla

stående högsta rättsmakt, och det är såsom denna makts innehafvare, som ett

statsöfverhufvud vinner inflytande och anseende.

De stora riken, hvilkas spår vi genom historisk forskning kunna upp-

täcka, synas på detta sätt ha uppstått. Gynnade af den längtan efter lugn

och ro, som hos de tidigt utvecklade passiva stammarna, ländernas vidt ut-

bredda urbefolkning, väckte lust för jordbesittning, åkerbruk och boskaps-

skötsel, bildade sig först små stater, som tillsammans och bredvid hvarandra

genomlefde en blomstringstid, tills de antingen genom ärelystnaden hos någon

af sina egna landsmän eller, såsom väl oftast var fallet, genom anfall utifrån

beröfvades sin sjelfständighet. Eröfrarna, som nästan alltid tillhörde den ak-

tiva rasen, nedbröto gränserna och sammansmälte de eröfrade länderna till

ett stort rike. De förra herrarna blefvo undersåtar, och de djerfva eröfrarna,

som af det nya rikets öfverhufvud begåfvades med jordegendom och makt,

blefvo landets lagstiftare och första kast, dess adel. Först ur blandningen

med det underkufvade folket uppstod en motvigt. Missnöjda bland den nya

adeln funno understöd hos landets många gamla familjer, med hvilka de under

tidernas lopp knutit slägtförbindelser. Den i massa öfverlägsna befolkningen

erhöll ny kraft och beslutsamhet, och väldiga omhvälfningar, störtandet af

gamla dynastier, långvariga krig, bildandet af nya riken, nya inrättningar af

de mångfalcligaste slag framgingo ur tidens jäsningar.

Handel och penningar. Som det första och vigtigaste resultatet af

menniskornas inbördes förhållanden uppträder bytet; aflägsna trakters eller olika

Uppfinningarnas bok. I (u 3). 9
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syselsättningars alster utbytas mot hvarandra, och sålunda arbeta de ökade

behofven kulturen i händerna. För att erhålla, hvad naturen ej i den när-

maste trakten frambringar, blir det nödvändigt att företaga resor och föra med

sig det egna landets alster som bytesmedel. På detta sätt uppstå de första

fröna till handeln, som helt långsamt utvecklar sig ur blotta bytet. Polar-

invånarna, i synnerhet grönländarna, drifva redan en liflig byteshandel. De

ha en stor begifvenhet på allt nytt, och för att tillfredsställa denna bortbyta

de mycket ofta sin egendom, utan att fästa synnerligt afseende vid sakernas

inbördes värdeförhållanden. De hålla formliga årsmarknader, och då i södern

inga hvalar finnas, medan norden å sin sida saknar ved, göra de för att ut-

byta dessa och andra produkter resor, som vara i hela år och hvarunder de

än här, än der uppslå sina bopålar, ofta för att aldrig återvända till sitt

gamla hem.

Vid denna handel intaga snart vissa

alster, som utmärka sig genom en syn-

nerlig varaktighet eller allmän använd-

barhet eller af någon annan orsak blifvit

allmänt gällande, en egendomlig ställ-

ning som bytesmedel. Efter dem mätes

bytesvarornas värde, och der de ej all-

tid sjelfva finnas till hands, beräknar

man dock efter dem, huru mycket af

den ena varan skall gifvas för en viss

jnyckenhet af den andra. Salt, slafvar,

Fig.127. Kaurimuslan (cypraea moneta). metallstycken, perlor, ädelstenar, fruk-

ter m. m. äro sådana betalningsmedel,

hvilka småningom blifva stående och innehålla den första upprinnelsen till

penningar.

Hos Nordamerikas indianer intaga vampumgördlarna, hos lapparna ren-

osten, hos kaffrerna kastspjuten myntets ställe. Genom européerna blefvo me-

taller, i synnerhet de färgade, koppar, messing, äfvensom glaskoraller, hos de

sistnämda införda som bytesmedel, men förlorade snart genom marknadens

öfverfyllande sitt värde, hvilket deremot ej var fallet med de ständigt behöf-

liga kastspjuten. Äfven tobak och oxar äro i Afrika eftersökta bytesmedel.

Lichtenstein ville hos betsjuanerna köpa en af deras konstrikt sydda mantlar

och bjöd koraller, spikar, tygstycken m. m. derför, men förgäfves. En man-

tel, hette det, kunde endast säljas för lefvande boskapskreatur. Han måste

således först tillhandla sig de erforderliga två oxarna, som han fick för bättre

pris, än han först bjudit för manteln. Ehuru vi här sålunda finna en fast

värdebeteckning, är dock transaktionen ännu ingen penninghandel, emedan

penningen alltid inträder som mellanled mellan två bytesvaror. Men huru

föreställningarna i detta hänseende allt mera utbilda sig, derpå gifva oss just

samma kaffrer ett bevis. De ha nämligen på senare tider börjat till värde-

mätare begagna de ringar, af hvilka deras gördlar äro gjorda. En sådan gördel



HANDEL OCH PENNINGAR. 131

består af 300—400 platthamrade ringar, och två gördlar äro priset på en ko.

I Embomma vid Zaire, äfvensom i Loanda, göra små, af bambublad sirligt

flätade mattor, som kosta 28 skålpund ris stycket, tjenst som ett slags pap-

persmynt. På Afrikas vestra kust, i Guinea m. fl. trakter är cypraea mo-
neta, den lilla snäckan, som af sadelmakarna förr begagnades till prydnad

på hästarnas remtyg m. m. och hvaraf fig. 127 ger oss en afbildning, det

vanliga betalningsmedlet. Hon förekommer vid Malediverna i oerhörda massor
och utföres derifrån i hela skeppslaster. I Utia, Dagvumba, Gamav, Kong,
Akra och andra trakter begagnar man henne allmänt till skiljemynt, och utan

henne kan man ej få köpa någonting. Hos asjantierna är guldsand penningar;

i andra delar af det inre Afrika begagnas saltklumpar eller kattunsstycken till

bytesmedel, och eget nog är i hela Afrika Maria Theresiathalern som större

myntsort allmänt gångbar.

Ju fruktbarare ett land är, desto mindre är hos dess ursprungliga in-

vånare handelstrafiken, och dermed äfven penningväsendet, utbildad. Det är

först genom främmande folks ingripande, som den får någon större liflighet.

Deremot blifva in-

vånarna i de af

naturen mindre el-

ler blott i en viss

riktning gynnade

trakterna redan ti-

digt nödsakade att

tillegna sig han

delns hjelpmedel.

Vandringslusten

utöfvar ett ej min-

dre inflytande, eme-

dan hon leder till beröring med främmande nationer och väcker smak för

nya föremål. På Söderhafsöarna finnes blott byteshandel. Men tsjerkesserna

ha en temligen utbildad handel, lika så beduinerna. De räkna efter främ-

mande myntsorter och taga för frakt, skydd åt köpmännen, spedition o. s. v.

vissa procent af handelsvarorna.

I de stora staterna var handeln kulturens väsentligaste hjelpmedel. Klemm
berättar i sin kulturhistoria, att salutorget Tlaltelolco i det gamla Mejico

var två gånger så stort som hela staden Salamanca och omgifvet med täckta

arkader till köpmännens beqvämlighet. Magasinen lågo vid de angränsande

gatorna och kanalerna, och här rörde sig dagligen ett ofantligt vimmel af

köpande och säljande. Mejikanerna hade fem slags mynt och till skiljemynt

kakaobönor, af hvilka 8000 gingo på en xiquepilli, det vanliga myntslaget.

De inpackades i säckar om 3 xiquepilli eller 24 000 bönor. Det andra mynt-

slaget var små bomullsdukar af en bestämd storlek. Vidare hade de gås-

pennor fylda med guldstoft, hvilkas värde skiftade efter storleken,' och som

verkliga metallmynt hammarformiga kopparstycken samt tunna tennbitar,

Fig. 128. Maria Theresiathalern.
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båda, som det vill synas, utan prägel. I det gamla Egypten funnos mycket

tidigt penningar. De bestodo af guld- och silfverringar, som uppradades på

ett snöre och hvilkas vigt bestämde värdet. I Sennaar begagnas ännu ett så-

dant myntslag. Ett dylikt ringmynt hade äfven gallerna; liksom ännu i dag

kineserna, buro de sin kassa i ett snöre omkring lifvet (fig. 129).

Det äldsta myntet i Kina var kaurimuslan; dernäst kommo perlor, den

i högt värde stående nefriten, gul metall, väfda tyg, bleckstycken, som

stundom hade formen af knifvar och voro försedda med inskrift (fig. 130).

Först i ll:e århundradet f. Kr. finner man en myntmästare, och tärning-

formiga guldstycken börja användas som penningar. Myntväsendet undergick

mångfaldiga förändringar, men det förblef allt jemt ofullkomligt, och i följd

af den ringa tillgången på penningar uppstodo ofta kriser. Under sådana

tider sökte man hjelpa sig dermed, att man åter tog sin tillflykt till sköld-

paddsskal, sidentyg, perlor o. s. v. I 9:e århundradet e. Kr. uppkom pap-

persmyntet. Det hade sin första upprinnelse i de anvisningar på salt och

jern, som regeringen utgaf;

men dessutom måste köpmän-

nen 807 till statskassan öfver-

lemna allt sitt klingande mynt

och i utbyte derför mottaga

banknoter, en åtgärd, som de

högre embetsmännen snart

förstodo att för egen räkning

tillgripa. Det kinesiska myn-

tet är till största delen gjutet.

Hvar enda köpman proberar

försigtigt alla myntstycken,

han mottager, och trycker på
dem sin stämpel, så att de

snart äro alldeles öfverfylda

med chiffer och slutligen få.

hål vid hål. I Orienten fins

prägladt mynt sedan urminnes

tider. Herskarna betraktade

utmyntningen, som visserligen ej verkstäldes med någon synnerlig noggranhet,

som en indrägtig statsinkomst, ty de kunde derigenom åsätta metallen ett vida

högre värde, än han i sjelfva verket hade.

Grekerna hade ett utbildadt myntsystem, liksom i allmänhet penning- och

kreditväsendet hos dem, i följd af deras vidsträckta handelsförbindelser, redan

tidigt var mycket utveckladt. Det fans vexelaffärer och vexlar; templet i Delfi

var ett slags depositionsbank, och att bankirhus funnos i Aten, veta vi genom
Demostenes. Räntefoten utgjorde från tionde- till tredjedelen af det utlånade

kapitalet.

Etruskerna hade mynt af gjuten metall, hvilka tillika tjenstgjorde som

Fig. 129. Kinesiska mynt.
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vigtmått. Det samma var förhållandet hos romarna. Under de första konungar-

na användes metallstänger som penningar. Silfverplåtar kommo strax före

första puniska kriget i marknaden, och först hundra år derefter finner man
prägladt guld i handeln. Under Servius Tullius skall det första metallmyntet

gjutits, medan man förut vid alla liqvider vägt metallen. Uppsigten öfver ut-

myntningen var anförtrodd åt särskilda embetsmän, triumviri monetales.

Ja mera handeln genom eröfringståg, kolonisation och resor bragtes i

reglerade former, desto större noggranhet och bestämdhet erhöll äfven mynt-

väsendet. Men oaktadt alla dessa förbättringar har

dock ännu i dag ej den högsta möjliga enkelhet och

fullkomning på långt när blifvit uppnådd, så länge ej

en gemensam myntenhet blifvit antagen af alla jordens

handlande folk.

Massan af den myntade metallen blef småningom

otillräcklig för handelns jättedimensioner. I stället för

den kontanta betalningen komma anvisningar och vex-

lar, hvartill vi redan i den gamla verlden finna de

första spåren, och slutligen det af regeringarna eller

dertill bemyndigade inrättningar utgifna pappersmyn-

tet, hvilket, såsom vi redan nämt och såsom fig. 131

utvisar, förekommer ej mindre i östra Asien än i Europa,

samt banknoterna, som i visst hänseende äro att räkna

till anvisningarna.

Pappersmyntets antagande grundar sig på utgif-

varens "kredit", med andra ord på förtroendet till hans

vilja och förmåga att åter mottaga anvisningen i stället

för det belopp i klingande mynt, hvarå den lyder.

Der kreditens grundvalar rubbas, sjunker naturligtvis

äfven värdet af detta betalningsmedel, och det utom-

ordentliga inträffar då, att man kan få köpa millioner

i pappersmynt för några riksdaler, såsom fallet' var

under franska revolutionen, då assignaterna (fig. 132)

sjönko i värde till några sous, och personer, som hade

stora rikedomar i pappersmynt, ofta ej voro i stånd att

derför ens erhålla en frukost. I våra dagar, då till-

gången på de ädla metallerna är allt för ringa i för-

hållande till rörelsen, förblir dock utgifvandet af så-

dana förskrifningar till innehafvaren ett af de ändamålsenligaste och nöd-

vändigaste betalningsmedel.

Mått. Med begreppet penningar är begreppet mått oskiljaktigt för-

bundet. Penningarna räknas och värdet bestämmes efter ett som enhet an-

taget myntstycke. Det redan omnämda talsystemet står med dessa båda han-

delns hjelpmedel i det närmaste samband. Ju högre ett folks utveckling

Fig. ISO. Knifformiga
mynt hos kineserna.
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eller utvecklingsförmåga är, desto flera enheter skall äfven dess talsystem omfatta.

Den slutliga segern har civilisationen tillkämpat sig med tiotalssystemet, om
det också ur många synpunkter ej kan påstås, att det i högsta möjliga grad

motsvarar alla beqvämlighetens fordringar.

Handens fem fingrar visa sig snart som synnerligt lämpliga taltecken. I

det man sålunda räknade efter "händer", ut-

vecklade sig talsystemet med perioden 5. Tio-

talssystemet är det dubbla antalet och uppstod

derigenom, att man tog båda händerna till hjelp.

Abiponerna ha egentliga uttryck endast för 1—3;

4 beteckna de med ordet geyenknate, d. ä.

strutstår, och 5 med hauempegem, d. ä. fing-

rarna. Arovakerna räkna till 5, och det samma
göra äfven grönländarna och en • mängd neger-

stammar. De gamla mejikanerna räknade till

7, och så finner man äfven utom tiotals- och

femtalssystemen en mängd andra.

Periodicitetens ide, d. v. s. uppfattningen

af den regelbundenhet, hvarmed utgångspunkten

v* xf> \ 55^^^^^ f°r räkningen och mätningen af vissa företeel-

^ v^ \i&S^u<N ser återkommer, och deras dermed samman-
hängande indelning i större, sins emellan lika

stora delar, har hos jordens olika nationer på
olika sätt utbildat sig.

De kosmiska företeelser, som ha sin grund

i jordens rörelse så väl kring sin axel som kring

solen: solens upp- och nedgång, dag och natt,

«^( %V S^^^Mi?V5£T[ värme och köld, ljus och mörker, återkomma
^uyJiiP^ <^/'>U °J i perioder, hvilkas regelbundenhet och likhet

|~T" JZ mycket lätt uppfattas. Sedermera såg man sam-

JR£? £%$ ma regelbundenhet i återkomsten af tiderna för

^^^ \Vf^L den högsta värmen och den högsta kölden, för

den ihållande torkan och de oupphörliga regnen,

för flyttfåglarnas ankomst och affärd, för de

längsta och de kortaste dagarna, i vissa växters

blomning och frukternas mognande, i vissa stjern-

bilders uppstigande öfver horisonten, i dagjem-

ningens återkomst o. s. v. Man tog dessa perio-

der till naturliga tidmätare. Den största af

dem, året, indelade man åter på grund af mån-

fasernas periodiska vexlingar i månader. Månens skiften ha tjenat nästan

alla folk till utgångspunkt för tidsindelningen. Dessa fyra lätt åtskilda faser

bestämde indelningen i veckor, och talen 7 och 4 erhöllo derigenom en öfver-

vägande betydelse. De flesta naturfolks namn på månaderna erinra om

Fig. 131. Gammalt japanskt
pappersmynt.
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naturföreteelser, som på denna tid af året inträffa. Hos delawarerna och andra

indianstammar, som indela året i vår, sommar, höst och vinter, ha månaderna

följande namn: 1 (mars) s tak si 11 månaden, emedan detta fiskslag då i stora

stim går upp i floderna; 2 (april) växtmånaden, då majsen sås; 3 (maj) den

månad, då majsen kupas; 4 (juni) den månad, då hjortarna blifva röda,

o. s. v. Hos kamtsjadalerna, som dela året endast i två hälfter, kallas maj

tauakoatsj, snäppmånad, juni koakoatsj, gökmånad, augusti kyhsua-
koatsj, månskensmånad, emedan man då fiskar om natten vid månsken, de-

cember nokkouosnabil, efter orden: jag har något fruset; mars ahdu kö-
ats j, rökfångsmånad, emedan vid denna tid kojans rökfång börjar tina upp och

marken deromkring blir bar.

Tidmåttet näst under månaden och veckan var tiden mellan två solupp-

gångar, dygnet.

Det är en allmän företeelse, att måttbegreppens förfining håller jemna

steg med den stigande kulturen. Då alla på naturiakttagelse hvilande veten-

skaper äro af dem beroende,

"blir det nödvändigt att förfina

medlen, om man vill beriktiga

och öka resultaten. Med arbe-

tet får tiden ett större värde,

och menniskan tvingas att hus-

hålla dermed. Misshushållnin-

gen med de små delarna in-

skränkes allt mer; äfven clet

minsta räknas, mätes, väges.

Indelningen af dagen har väl

först egt rum hos kustbefolk-

ningarna, hvilka den regelbund-

na vexlingen mellan ebb och flod snart måste falla i ögonen. Men en be-

stämdare utbildning erhöll hon framför allt hos herdefolken genom deras hjor-

dars regelbundna lefnadssätt, deras fodring, mjölkning o. s. v.

Den beqvämlighet, hvarmed talet 12 låter handtera sig, i synnerhet den

lätthet, hvarmed det kan delas, gör det vid måttens underafdelningar syn-

nerligt användbart. Halfva dygnet indelas i 12 timmar, liksom man redan

förut indelat året i 12 månader och djurkretsen i 12 stjernbilder, ett förfa-

rande, som vi, äfven i fråga om andra indelningar, återfinna hos nästan alla

jordens nationer.

De tal, hvarvid man från tidsindelningen blifvit van, öfverflyttades äfven

på andra indelningar. Vigt och mått bestämdes derefter. Klumpiga spår till

en mätning af ytor och solida kroppar anträffa vi mycket tidigt. Till mätare

användes först ett allmänt förekommande föremål, en frukt, en kropp af be-

stämd" längd o. s. v. eller en kropp af allmän betydelse. På detta sätt upp-

kommer den egentliga måttenheten. Skalet af en kokosnöt eller ett ägg
o. d. blir det första rymdmåttet. Vigten bestämmer man först efter den tyngd,

Fig. 132. Assignat från franska revolutionen.
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en menniska eller ett lastdjur förmår bära, såsom uttrycken uen börda", "en

last" o. s. v. utvisa. Längder mätas bäst efter kroppsdelarnas naturliga för-

hållanden, och dessa längdmått bibehålla sig genom vanan eller påbudet af

en herskare, som i sin fåfänga gör längden af sin arm eller fot till rättesnöre

för sina undersåtar vid deras handelstransaktioner.

Liksom tidsindelningen, bli äfven måtten allt mer förfinade. Vågarna få

en förbättrad inrättning, och liksom uppsigten öfver penningväsendet, blir äf-

ven reglerandet af mått- och vigtförhållandena en statsangelägenhet. Slutligen

gifva vetenskapens upptäckter och behof de vigtigaste sporrmedel. Mekaniken

fullkomnar sina instrument för att göra äfven de obetydligaste tids- och mått-

skilnader märkbara. Tillika visar sig nu nödvändigheten att vidtaga sådana

anstalter, att måttenheterna aldrig kunna gå förlorade. Grundmåtten bevaras

som "heliga mått", eller man utgår från en oföränderlig, naturlig storhet,

hvars förhållanden man allt jemt kan på nytt bestämma, och kommer sålunda

till begreppet ett naturligt måttsystem.

Man söker bringa rymd-, vigt-, längd- och ytmått i full överensstäm-

melse med hvarandra. De göras beroende af en enda grundenhet, indelas på

samma sätt och efter det gängse talsystemet i öfver- och underafdelningar,

vid hvilkas benämnande ett konseqvent system följes, så att kännedomen om
ett enda måtts storlek innehåller nyckeln till dem alla. Det franska mått-

systemet står i detta hänseende oupphunnet, och dess antagande i allt vid-

sträcktare kretsar kan anses som ett af vår tids största nationalekonomiska

framsteg. Vi skola i andra bandet få tillfälle att utförligare behandla detta

ämne.

I de gamla namnen på många mått finna vi talrika bevis för denna ut-

vecklingsgång, men ännu i dag kunna vi hos de råa folken iakttaga dess

första begynnelser. Sjangallasstammen i Afrika, hvars område är hufvudorten

för guldsandshandeln, begagnade till vigtenhet vid guldets vägning en böna,

som de kallade kuara. Genom ädelstenshandlarna kom denna böna sedermera

till Ostindien och derifrån till Europa, der vi i juvelvigten karat ännu i dag

ha en erinring om namnet på denna ursprungliga vigt. I England förordnade

1101 konung Edgar, att alnen, en yard, skulle ha samma längd som hans

arm. Hon indelades i fot, tum och maltkorn, hvaraf flera, lagda bredvid hvar-

andra, bestämde de små måttdelarnas- längd. Till vigtmått begagnades hvete-

korn, och 32 sådana utgjorde en penny. För öfrigt hade engelsmännen redan

i äldsta tider normalmått; de förvarades i Winchester, och i allmänhet kan

sägas, att omsorgen om hela måttväsendets utbildning ingenstädes är större än

hos detta verldshandelsfolk. 1 orden skeppslast, fot, steg, hästkraft, famn,

stenkast, dagsresa, tunna, fat o. s. v. ligga antydningar om uppkomsten af

många, än fast bestämda, än endast till approximativa beräkningar an-

vända mått/ Om de gamla folkens mått ha vi inga fullt bestämda upp-

gifter. Då de voro godtyckligt valda, ha vi nu, då normalmåtten försvun-

nit och de bygnader, monument m. m., hvilkas måttförhållanden vi kän-

na, äro förstörda, ej längre några hållpunkter, med hvilkas tillhjelp vi
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kunna göra oss en föreställning om deras bestämda storlek. De voro alla

temligen råa och ofullkomliga och kunna ej ens i aflägsnaste mån jemföras

med våra mått- och mätningsmetoder, som blifvit utbildade genom en sam-

verkan af fysikaliska, kemiska och matematiska erfarenheter. Våra fysiker

mäta ljusets hastighet, som utgör 29 000 mil i sekunden, göra det möjligt

för oss att uppfatta en tiotusendedel af en sekund, kunna vid vinkelmätnin-

gar ännu urskilja en 36 000:dedel af en grad, och likväl öfverträffas de i

dessa minutiösa måttuppgifter af kemisterna.

Religion. I statens utbildning hade religionen den väsentligaste andel.

I många stora riken var vården om hennes ceremonier nära förbunden med
herskarmakten eller låg åtminstone i händerna på den högsta kasten, och den

ursprungliga karakter af fruktan, hvaraf vi se religionens första begynnelser

ledsagade, skymtar ännu fram i de stora verldsrikenas praktfulla gudstjenst.

En sådan religion blef i sin ytterligare utbildning ett beqvämt medel i de

styrandes händer.

Allt efter folkens lefnadssätt har religionen i sin utveckling tagit en olika

riktning. De råa jägarna tvungos af omsorgen om sin egen säkerhet att egna

de stora naturföreteelserna en allt större uppmärksamhet. De omständigheter,

hvarunder de egde rum, sattes i samband med händelserna sjelfva och an-

sågos ej mindre vigtiga. Man skulle, om möjligt, på förhand skaffa sig kän-

nedom om det störande, förfärande, skadliga för att kunna undvika dess följ-

der. På detta sätt utvecklade sig drömtyderiet och spådomskonsten, och det

var i synnerhet gamla män och qvinnor, som egnade sig åt denna handtering.

Hos lågt stående folk hade mannen spelat ut sin rol, när han ej längre var i

stånd att sjelf skaffa sig sitt lifsuppehälle, han blef besvärlig, när han behöfde

understöd, och qvinnan kunde endast behålla sitt inflytande, så länge hon ge-

nom ungdom, styrka och skönhet syntes värd att eftersträfva. Lättheten att

väcka fruktan för oförklarliga naturföreteelser blef nu ett allt för lockande

hjelpmedel att på annan väg återvinna det förlorade anseendet, att det ej skulle

tillgripits.

Så uppstodo trolldom, besvärjningar, hexeri, ty för att bevara sitt infly-

tande blef det nödvändigt att breda en mystisk slöja öfver bedrägeriet.. Det

är fast otroligt, hvilka medel för detta ändamål tillgrepos. Sällsamma åtbör-

der, förvridningar af ansigtet, bönformler, sånger, målning af ansigtet, men
framför allt dansen, användes som verksamma retmedel.

De sydamerikanska stammarnas, eskimåernas, lapparnas, tungusernas och

alla de mongoliska herdefolkens religioner äro till sitt innersta väsen skräck-

religioner, som endast uppehållas genom de ömkligaste konstgrepp af de pri-

vilegierade presterna eller sjamanerna. Dessa religioner äro det största hin-

dret för folkens utveckling. För att förekomma upptäckt af det grofva bedrä-

geriet och försäkra sig om aldrig trytande medel till en lätjefull och behaglig

tillvaro måste de invigda söka draga alla lifvets förhållanden inom kretsen

af sin eländiga handtering. Ju oftare de anlitas, desto mera betryggad är

deras ställning.
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Till och med der, hvarest religionen utvecklade sig på en ädlare grundval,

visade sig det skadliga inflytandet af ett talrikt presterskap, som, om det också

ej sjelft kunde komma i besittning af den verldsliga makten, dock fann det

överensstämmande med sitt intresse att göra gemensam sak med herskarna

för att förtrycka och utsuga folket.

De aktiva folken intogo genast från början en friare ställning till naturen.

Iakttagelsen af hennes företeelser skärptes allt mera, och bemödandet att ut-

forska deras orsaker sträckte sig både till de gynsamma och de skadliga feno-

menen. De senare måste undvikas eller försvagas till sina verkningar, de förra

tillgodogöras och eftersträfvas. Förändringarna i den omgifvande naturen er-

höllo snart en betydelse vida utöfver den, de hade för jordbrukaren och herden.

Deras lagbundenhet och inre samband insågos småningom, om också deras

yttersta orsaker först sent afslöjade sig för den forskande blicken. Man tänkte

sig dem först som rena personligheter under bilden af gunstigt eller ogunstigt

sinnade gudomligheter, och så uppstod med den växande naturbetraktelsen

ett allt större antal naturgudar. Genom gåfvor af jordens frukter eller hjor-

darnas, fiskets och jagtens afkastning sökte menniskan stämma dessa högsta

makter gynsamt för sina sträfvanden eller blidka deras vrede. På detta sätt

uppkommo offren. Men gudarna dyrkades i vissa afbildningar eller i yttre

naturföremål, såsom träd, källor, elden, floder, berg o. s. v., tills man öfver

deras bilder bygde särskilda tempel och afskilde vissa delar af bostäderna så-

som åt dem helgade.

På detta sätt blef småningom hela naturen personifierad och föremål för

religiösa föreställningar och bruk, och derigenom erhöll äfven det andliga lifvet

ett betydande fält för sin utveckling. Den högre utbildningen, begreppens re-

dande och åskådningssättens förädling utöfvade ett gynsamt inflytande på ve-

tenskaper och konster, hvaribland i synnerhet skaldekonst, skulptur, bygnads-

och målarkonst uppsvingade sig till en hög rang som den religiösa kultens

tjenarinnor. Grekland i sin fulla blomstring står här främst som en lysande

bild af hög fulländning. Gudarnas bragder besjöngos af skalderna, en om-

fattande, skön mytologi utbildade sig, hvars föremål de öfriga konsterna nu

äfven i sin tur bidrogo att förherliga. Natursymbolikens ursprungliga stånd-

punkt bibehöll sig endast i mysterierna. Grekernas religion blef i sin yttre

form en friare produkt af estetiska idéer. Så var deremot ej förhållandet i

det gamla Egypten, der presterna förblefvo en af ogenomträngliga murar från

folket skild, det samma beherskande kast, som visserligen för utbildningen af sin

hemlighetsfulla religionskult begagnade sig af en icke obetydlig naturkunskap,

men endast för att i den uteslutande besittningen af dessa vetenskaper ega ett

medel att inverka på den okunniga massan. Den egyptiska vetenskapens rika

skatter, fysik, kemi, astronomi, matematik, måste nedlåta sig att tjenstgöra som

piska och gissel. Såsom sådana omhuldades de, men för menskligheten upp-

växte slutligen, om än sent och under en annan himmel, virket till den klubba,

som nu krossar en förfäande hierarkis hufvud.
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Var hos de råa folken, ja, till och med ännu hos egypterna, fruktan reli-

gionens rot, var hon hos grekerna ett upphöjdt och förädladt uttryck af ett

lyckligt naturlif, fick hon deremot der, hvarest moralen blef hennes hufvud-

syfte, en stor och allvarlig karakter. Filosofins utbildning, tänkandet öfver

verldens väsen och lifvets ändamål satte i naturföreteelsernas och hjelte-

gudarnas ställe bestämda sedebud, som i iden om en enda gudom, som ett

allmänt grundvilkor för verldens bestånd, hade både sin utgångs- och ändpunkt.

A ena sidan utbildade sig monoteismen, å den andra panteismen, hvilka båda,

oberoende af den yttre naturens tillfälliga företeelser, betrakta verlden som-

utflöde af en högre, ledande och upprätthållande princip. Judarnas religion,

de ur henne utgångna kristendomen och islam, samt bramanernas lära, som
jemte buddaismen beherskar östra Asien, kunna här anses som verldsreligioner.

Hvilken rol kristendomen särskildt här spelat, och hvilket betydande infly-

tande han utöfvat på mensklighetens hela utveckling, derom behöfva vi här

endast erinra.

Tradition, saga, historia. Nästan samtidigt med de första spåren till

religion och sannolikt äfven af henne framkallad uppträder traditionen. Är
hon i början blott en erinran om nyss förflutna ovanliga och derför märkvär-

diga tilldragelser, som endast ha betydelse för dem, de beröra, och derför äfven

endast af dem bevaras i minnet, måste de händelser, som träffa hela stammar

och i deras första utveckling på dem inverkat antingen mycket gynsamt eller

mycket skadligt, derigenom äfven erhålla en ökad vigt och ha till följd, att

deras tankar sedermera gerna till dem återvända. De fasta, på vissa tider

återkommande bruken i religionens barndom sätta det närvarande i förbin-

delse med det förflutna och fordra vissa uttrycksmedel. De klumpiga bygnads-

verken med sina utsiringar, pantomimiska dansar, muntlig tradition, målnin-

gar och slutligen skriftspråket användas som medel att bevara minnet af det

märkvärdiga.

De stenhögar, som uppstaplas på en framstående persons graf, de minnes-

märken, som uppresas på det ställe, der en lycklig landstigning skett eller en

rik fiskfångst gjorts, de grofva inskärningar i trädens bark, som en vilsegången

eller en kunskapare gör till ledning för dem, som komma efter, de figurer,

som inristas i strandklipporna för att bevara minnet af ett sjöslag m. m.,

äro historiens första begynnelser: de berätta för efterkommande, hvad som händt

före dem.

Men der en menniskas handlingar höja sig öfver det vanliga och vinna

stort inflytande, der berättas hennes bragder af ögonvitnen för dem, som ej

åsett dem, och fruktan, beundran eller tacksamhet dröja med förkärlek vid

deras upprepande. Med tiden utplånas den egendomliga karakteren af den

verkliga händelsen, berättarens fantasi utsmyckar den, lägger till eller tager

ifrån, bilden blir dimmig, och dess dimensioner ökas för att stegra intrycket

ända till det fabelaktiga. Den enkla berättelsen förvandlas till saga och blir

folkets egendom.
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Behofvet att göra gudarna sinligt- förnimbara har till följd, att man til-

lägger dem menskliga begär, krafter och handlingar, och på detta sätt upp-

kommer en väfnad af dikter, som småningom utbildar sig till en gudomens

familjhistoria, hvari myten om verldens uppkomst inflätas.

Skapelsemyterna, som vi påträffa i alla folks religioner som det förnämsta

underlaget, torde vara de äldsta af alla historiska traditioner.

Vigtigast och mest förtjenta att bevaras i minnet anser menniskan först

och främst tilldragelserna inom familjen, namnen på dess öfverhufvud och för-

fädren; för stammen deremot är det namnen på herskaren och hans företrä-

dare. Märkvärdiga händelser dateras derefter, liksom det hos romarna var

brukligt att angifva tiden för en händelse med uttryck sådana som "under

Lepidus' konsulat" eller "då Pompejus och Crassus voro konsuler". Inom många
familjer är det ännu i dag brukligt att anteckna de vigtigaste familjhändel-

serna på de sista bladen i den stora bibeln, hvilken går i arf från fader till

son och ofta på några få sidor omfattar hela århundraden. På samma kort-

fattade sätt träda oss de äldsta historiska traditionerna till mötes. Herskarnas

ättartal bilda hufvudinnehållet, och först småningom omnämnas äfven i förbigå-

ende stora tilldragelser, såsom drabbningar, dynastiförändringar, härjande farsoter

o. s. v. (krönikor). Det är endast det objektiva sakförhållandet, som anses värdt

att minnas; det samlade materialet blir visserligen allt fullständigare, men ej

ens hos de allt inregistrerande kineserna har på detta sätt någon egentlig

historieskrifning uppstått.

Till en sådan hör betraktelsen af händelserna i deras sammanhang och

förhållande till tidens stora bakgrund, deras utveckling ur det förflutna och

inverkan på det kommande. Denna forskning är endast utmärkande för de

aktiva kulturfolken, och endast nationerna af den kaukasiska rasen ha verkliga

historieskrifvare

.

Vid historiens hand kunna vi nu följa det förlopp, verldshändelserna efter

hand tagit, sedan vi i det föregående tagit de naturliga vilkoren i närmare

betraktande.

Vi kunna ej försöka att med samma utförlighet behandla det ofantliga

material, som här tränger sig på oss. Detta verks ändamål är ej historiskt i

den mening, hvari verldshistorien uppfattas. Denna inledning skall söka fram-

ställa odlingens medel i deras förberedelse, i deras uppfinning, som endast un-

dantagsvis är tillfällig, men i de allra flesta fall af det föregående betingad,

nödvändig, i deras utbildning, användning och verkningar. Från denna syn-

punkt skola derför de stora omhvälfningar, som ega rum i staternas utveck-

ling: eröfringståg, väldiga dynastiers fall, uppkomsten och undergången af hela

riken och folk, ej ha något större intresse, än t. ex. ett krithafs inbrytande

öfver en viss verldsdel har för geologen. Om vågorna betäcka millioner qvadrat-

mil, eller om de endast fylla en liten remna i urbergen, gör härvid föga till

saken: den inre processen är alltid den samma.

Om vi åtskilja jordens invånare efter deras kultur och kulturförmåga och

vilja sammanföra dem under benämningarna den aktiva och passiva rasen,
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återstå oss dock stora, ja, de talrikaste folken, som med bestämdhet hvarken

kunna räknas till den ena eller andra klassen. De stå på gränsen emellan

clem, bildande öfvergångar, och äro att anse som produkter af en blandning

mellan båda.

I boshmännen, pesjäräerna, Californias urinvånare, papuaerna i Australien,

Afrikas äldsta negerfolk och Sydamerikas skogsindianer ser man den passiva

rasens karakter mest utpräglad. De aktiva folken, som i de höga berglän-

derna, såsom Himalaja och Kaukasus, erhöllo och fortplantade sin egendom-

lighet, ha endast i dessa sina hemtrakter bibehållit sig oblandade. Tsjerkes-

serna, kurderna, druserna på Libanon, maratterna och i Främre Indien folk-

stammarna i Gats bergstrakter tillhöra dessa aktiva urfolk, hvilkas grenar

under oupphörliga vandringar utbredde sig öfver de bördigare lågländerna,

besegrade deras mindre kraftiga invånare och ofta, oaktadt sitt ringa antal,

genom raskhet, mod och intelligens gjorde sig till herrar öfver stora riken.

Liksom de från bergen nedströmmande bäckarna och åarna, störtade sig dessa

af behof, äfventyrarlust och forskningsbegär drifna horder öfver slätterna, dock

först i ringa antal, men på de af dem banade vägarna, som snart vidgade sig

till stora folkvägar, följde sedermera nya skaror. De kommande trängde på
de förutgångna; i dessa vandringar indrogos äfven de mellanliggande, från

sina boningsplatser undanträngda folken, och liksom de genom ett stenkast

framkallade ringlarna i vattnet, funno dessa rörelser först vid hafsstranden

sitt slut.

Afrika blef af dem öfversvämmadt, och guancherna på Canarieöarna torde

ha varit de yttersta grenarna af denna från Kaukasus utgångna folkström.

Men närmast de inträngande folkens asiatiska hemort, på Nilflodens stränder,

der i följd af landets utomordentliga fruktbarhet urbefolkningen redan hunnit

ett högt materielt välstånd och en ej obetydlig kulturgrad, höjde sig verldsriket

Egypten. De afbildningar, Rosellini ger i sina "Egyptiska monument", visa i

konungarnas porträtt idel kaukasiska ansigtsformer, ett talande bevis på kraften

och den inneboende herskarförmågan hos de kaukasiska främlingarna. Men
med tiden sammansmälte de i början skarpt åtskilda egendomligheterna. För-

ändrade klimatiska förhållanden utöfvade sitt inflytande på bergens råa söner,

liksom å andra sidan deras afvikande lefnadssätt ej blef utan inflytande på
landets äldre invånare. Genom giftermål uppstod en ny generation, som allt

efter elementens styrka mera närmade sig den ena eller andra polen och inom

staten intog eller fick sig anvisade olika ställningar. De högsta kasterna re-

kryterade sig från det kraftiga herskarfolket, och landets forna egare måste

stiga ned på de lägre trappstegen; trots sin massa och fysiska styrka kunde

de ej mäta sig med intelligensen och företagsamhetsandan. En sträng af-

söndring af kasterna, en despotisk makt, upprätthållen genom ett slugt begag-

nande af alla hjelpmedel, höll riket uppe; vetenskaper och konster blomstrade,

ehuru den stora massan af folket aldrig fick något godt deraf. Trots de mu-
rar, som teokratin och den derutur uppvuxna monarkin uppdrogo omkring riket,

fortplantade sig dock den egyptiska bildningens frön vidt och bredt mot vester

.



142 INLEDNING.

och söder, och vi finna i medelhafsländernas kulturlif omisskänliga spår af

deras inflytande.

En friare, mera oförfalskad karakter egde en annan stam af den kauka-

siska rasen, fenicernas folk. Besegrande sitt lands ogynsamma naturbeskaffenhet,

lyfte de genom sitt kraftiga snille den lilla bergiga kuststräckan högt öfver de

stora rikena och gjorde dem genom sin rastlösa flit, sina outtröttliga ansträng-

ningar, sin storartade industri på handelns fredliga väg skattskyldiga under sig.

Fenicernas betydenhet och storhet lågo ej i deras konungars makt, som var

mycket ringa, då det i och för sig lilla riket ytterligare sönderföll i flera små
stater: Sidon, Tyrus, Aradus, Byblus, Tripolis o. s. v., utan endast i folkets

inre kraft. Tyrus och Sidon, hvem känner ej dessa städers namn! Deras

fartyg gingo genom Gibraltars sund längs Europas och Afrikas vestra kuster

och öppnade den första fruktbärande samfärdseln mellan folken. Härifrån

grundades på Medelhafvets kuster en mängd kolonier, bland hvilka Kartago

uppsvingade sig till hafvets herskarinna. Ej Kina med nära tredjedelen af

jordens hela folkmängd, ej Assyrien, ej Egypten eller Mejico eller det guldrika

Peru kunna berömma sig af en så stor andel i civilisationens utbredning som
det lilla fenicerlandet.

Liksom här i vestlig riktning, utbredde sig den aktiva stammen äfven

österut från sitt äldsta hemvist. Söderhafvets öar, der vi i ännu tydlig bland-

ning anträffa de mest olikartade menniskoformer, från de ädlaste och mest

bildningslystna till de slöaste och torftigast utrustade, en svart urbefolkning

med ljusfärgade herrar, ' upptogo de länge fortgående strömmarna. Indien,

Kina och Japan utvecklade sig på alldeles samma sätt som Egypten och blefvo

för det angränsande hafvet med dess öar, för Java, Filippinerna och det

öfriga Östasien, kolonibildande moderländer af samma betydelse som Nilriket

för Medelhafvet.

En större öfvervigt af den kaukasiska aktiva karakteren finna vi dock i

de söder om höglandet belägna rikena. Orsaken må ha varit den, att den

passiva urbefolkningen här var mindre talrik, eller någon annan, visst är, att

de här ur föreningen framgående staterna, babylonera as, assyrernas, medernas,

persernas och arabernas gamla kulturriken, i sina inrättningar förete friare

former.

Monoteismen framträder sedan urminnes tider hos de från Mesopotamien

utgångna folken: Han tog vägen vesterut, samma riktning, som sedermera äfven

islam följde.

Det är en märklig iakttagelse, som nästan synes kunna göra anspråk på

giltigheten af en lag, att de hufvudvägar, som de flyttande folkmassorna vandra,

följa solen i hennes lopp. Icke blott i senare folkvandringar, som ligga inom

historiens område, urskilja vi tydligt riktningen från öster till vester, utan äfven

i dessa äldsta förändringar af bostad, i följd hvaraf Europa och i synnerhet

Medelhafvets kuster befolkades med den kraftigaste kulturrasen, finna vi samma
ännu oförklarade drift göra sig gällande.
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Om det inskränkta utrymmet tilläte, skulle vi ytterligare kunna fästa

vår uppmärksamhet på de mot norden, till Sibirien gående folkströmmarna,

på rörelserna i Amerika och uppkomsten af verlclsrikena Mejico och Peru,

och vi skulle träffa på alldeles samma företeelser, som vi redan förut haft

tillfälle att iakttaga. Men det synes oss lämpligare att egna en mera sär-

skild uppmärksamhet åt den verldsdel, der menskligheten allsidigast utvecklat

sig och der, i följd af den oupphörligt verksamma forskningen, det bästa och

tillförlitligaste material erbjudes oss att återställa bilden af det förflutna:

Europa.

Af 'kulturhistorisk betydelse visa sig här först pelasgerna, som förenade

sig med de urinvånare, de funno före sig i Grekland och Italien, och sannolikt

redan i många hänseenden ombildat deras passiva grundkarakter, då de i sin

tur undanträngdes af hellenerna. I öfre Italien, norra Spanien, Frankrike

och på de britiska öarna nedsatte sig ib er erna och kelterna, och de af

vår historieforsknings resultat, som gå längst tillbaka, upphöra med de spar-

samma qvarlefvorna från dessa tider. På kelterna följde germanerna och

slutligen slaverna, de senare skiljande sig i många stammar, medan de förra

som ett mäktigt helt togo mellersta Europa i besittning och här öfvade sina

krafter i en allvarlig och, om äfven rik. dock långt ifrån slösande natur.

Klart är, att de mångfaldigaste korsningar och blandningar med redan

förut bestående stater måste ega rum, äfvensom att närheten till Egypten och

granskapet med kulturländerna vid Eufrat och Tigris samt de af dessa utsända

kolonierna ej kunde bli utan inflytande på det först senare i kulturfolkens

kedja indragna Europa. Etruskernas gamla folk visar alldeles afgjordt i sina

konstverk ett sådant inflytande, och om ej lemningarna från dessa tider af

växande odling kommit till oss så sparsamt, skulle vi sannolikt kunna med bevis

styrka, att den överensstämmelse med aflägsna folk i idéer och sedvänjor, som

nu blott synes tillfällig, haft en verklig och nödvändig orsak.

MedelhafvetS kuster. För Europa, och vi kunna väl säga för hela

jorden, har Medelhafvet varit odlingens härd. Den rika utbildningen af dess

kuster, som stöta intill den gamla verldens tre stora kontinenter, i synnerhet

närheten till den med Mindre Asiens halfö utskjutande östra verldsdelen, det

med öar tätt besådda Egeiska hafvet, en bro för den öster ifrån kommande kul-

turen, närheten till det mellan Arabien, Abessinien och Egypten inträngande

Röda hafvet, som endast genom det smala Sueznäset skiljes från Nildeltat och

Medelhafvets sydöstra kust, gjorde i ordets fulla bemärkelse detta haf till ett

förbindande element. De rika floddalarna, i Egypten, vid Tigris och Eufrat, i

det indiska Pendsjab och i Kina säten för den äldsta kulturen, höllo lifvet

fjettradt vid en liten fläck, medan Medelhafsbäckenets storlek och rikt utbil-

dade form måste väcka och underhålla lusten för vidsträckta sjöfärder.

I likhet med dessa insekter, som föra det befruktande frömjölet långa

vägar till växter, som deraf äro i behof, inverkade fenicerna på idéernas sprid-

ning, riktande och mångsidigare utbildning. De hade babyloniskt mått och
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vigt och använde förr än de i konstfärdighet dem vida öfverlägsna egypterna

ett prägladt metallmynt som bytesmedel. Men framför allt inverkade de på
alla folk, med hvilka de kommo i beröring, genom spridningen af den af dem
redan länge begagnade bokstafs skrift en, af grekerna ännu länge kallad de

feniciska tecknen. Genom sin idoghet och slöjdskicklighet uppstego feni-

cerna till en hög grad af välstånd. I Sidon funnos stora fabriker för tillverk-

ning af hvita och färgade glasvaror, dyrbara väfnader samt stora purpurfärge-

rier. Sjöfarten och skeppsbygnadskonsten, och i samband dermed astronomin

och matematiken, erhöllo en hög utbildning. Genom kolonisationen af främ-

mande länder, genom sina handelsresor till Kykladerna och de andra öarna i

Egeiska hafvet, till Spaniens södra kust, der Tartessos och Gades af dem an-

lades, till norra Afrika med kolonierna Utika, Hadrumetum och Kartago, till

tenn- och bernstensländerna i norra Europa, utvidgade och beriktigade de

kännedomen om jorden och hennes olika alster.

Jemte fenicerna uppträdde nu i norra Italien etruskernas folk med sin

allvarliga karakter, hvars sträfvande mindre gick ut på att öka beröringspunk-

terna med grannfolken än att intränga i företeelsernas inre väsen. Vi finna

hos dem de första spåren till en sträng naturforskning, och det inflytande, de

utöfvat på de senare uppträdande romarnas tanke- och lefnadssätt, är omiss-

känligt.

Men den gynsammaste jordmånen för sin utveckling fingo de öfver den

egeiska överiden invandrande folken i Grekland, jordens lyckligast belägna

land. Det stod redan under Psammetikos och Kambyses i en liflig handels-

förbindelse med Egypten, och förhållandena till det persiska riket under Kam-
byses och Darios Hystaspis förde åter många greker bort från fosterjorden.

De gamla myterna om Dionysos' och Herakles' tåg, om los, Aristeas' och

den hans ledande pil följande Abaris' vandringar gifva oss en inblick i den

rörliga helleniska karakteren, som sökte beröring med främlingar och snart

gaf sjöfart och handel en liflig uppblomstring. Vi möta redan i äldsta

tider försök att från Medelhafvets bäcken framtränga mot öster till Pontos

och Fasis, mot söder till det gamla Ofir och de tropiska guldländerna, mot

vester genom Herakles' stöder ut i den "allt kringströmmande Okeanos". Språk-

kunskap blef nödvändig för att kunna inlåta sig i förbindelser med utländin-

gar och ledde till jemförande språkforskning. Vetenskaper och konster upp-

växte i lycklig förening i det solrika landet och utbildade grekisk anda och

ädel grekisk sed, hvilkas inflytande i synnerhet gjorde sig gällande genom

de många kolonier, som uppstodo i långt mera storartad skala än hos feni-

cerna. Från de mäktiga kolonierna, såsom Syracusa, Miletos och Massilia, ut-

sköto nya grenar, hvilka- i sin tur slogo kraftiga rötter. Sant och skönt skildrar

Humboldt detta hellenismens ingripande i mensklighetens utveckling, då han

yttrar: "På samma gång genom den kraftiga andan hos ett folk, som ofta genom-

gick stora skakningar, ett rikt och rörligt lif utvecklade sig i det yttre, blefvo

vid tilltagande välstånd genom den inhemska kulturens utbredning nya frön till

nationens andliga utveckling öfver allt utsådda. Bandet af ett gemensamt språk
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och gemensamma helgedomar sammanknöt stammens mest skilda medlemmar.

Genom dessa inträdde det lilla helleniska moderlandet i andra folks stora lifs-

kretsar. Främmande element upptogos utan att beröfva hellenismen något af

dess stora och sjelfständiga karakter. Hvad som skilde de grekiska kolonierna

från alla andra, i synnerhet de orörliga feniciska, och ingrep i hela organis-

men af deras statslif, hade sin grund i individualiteten hos de stammar, hvari

nationen var delad, samt den urgamla olikheten emellan dem. I kolonierna,

som hos hela hellenismen, fans en blandning af bindande och skiljande krafter.

Dessa motsatser alstrade mångfald i ideriktningar och känslor, olikhet i skalde-

art och melisk konst; de alstrade öfver allt det rika lif, der det skenbart fi-

endtliga enligt en högre verldsordning upplöste sig i en försonande endrägt."

Den förste grek, som, stormdrifven och, såsom Herodotos tillägger, "ej

utan gudomlig skiekelse", genom Gibraltars sund kom ut i Atlantiska hafvet,

var Kaleos från Samos. Först här på Europas vestkust kunde den regelbun-

denhet, hvarmed ebb och flod följa på hvarandra, iakttagas och resultaten

jemföras med fenicernas äldre erfarenheter.

Men den mest storartade impulsen till vidgandet af menniskans andliga

synkrets och befrämjandet af de menskliga intressena öfver hufvud gaf den

grekiska bildningen, då hon, sjelf i otrolig grad vidgad, genom macedoner-
nas fälttåg under Alexander den store utbreddes öfver aldrig anade verlds-

trakter. Arabernas, persernas och indernas vetande måste gifva henne skatt.

Fälttågen i Mindre Asien och Syrien, intagandet af Tyrus, Egyptens eröfring,

det babylonisk-persiska fälttåget med akemenidväldets tillintetgörande på
slätterna vid Gaugamela, tåget till Baktria och Sogdiana och slutligen fram-

trängandet till Indien — allt detta ledde genom en följd af sammanträffan-

de orsaker till en oändlig rikedom på nya åsigter. Som sådana orsaker ver-

kade ej blott den tillryggalagda vägens ofantliga längd, skiftningarna i kli-

mat och de olikheter i terrängförhållanden, hvarigenom ögon, som hittills en-

dast varit vana vid måttliga bergshöjder, plötsligt sågo framför sig snöberg

med toppar af ända till 20 000 fots höjd, utan äfven bekantskapen med en

alldeles ny djur- och växtverld, anblicken af menniskoraser med olika ansigts-

bildning och hudfärg samt slutligen de andliga förhållanden, hvari grekerna

kommo till cle främmande, delvis högt odlade folken med deras religiösa åsig-

ter, traditioner, myter och vetenskapliga bildning.

Vesterlandet erhöll bomullen och konsten att deraf förfärdiga väfna-

der och papper, opium och många slags kryddor, det lärde sig sättet att

bevattna risfälten och af riset och palmernas saft bereda vin, rörsockret in-

fördes, tibetanska själar af gethår, sidentyg, sesam- och rosenolja samt andra

parfymer, lack och slutligen det härdade indiska stålet visa sig nu för första

gången i Europa. Ingen tid före vår, med undantag möjligen endast af den,

som upptäckte det tropiska Amerika, har någonsin gifvit ett folk en sådan

rikedom på nytt och fruktbärande material som det macedoniska verldsväldets

tidehvarf; visst är åtminstone, att aldrig någon mera storartad och till sina

följder för mensklighetens utveckling mera välgörande plan blifvit uppgjord

Uppfinningarnas bok. I (u. 3). 10
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och i så vidsträckt mått utförd som Alexanders att utbreda hellenismen öfver

jorden.

Den store macedonerns idéer buro frukt, äfven sedan hans rike blifvit

upplöst. Alexandria blir hufvudstaden i det grekiska Egypten, detta land,

som visserligen genom sina egna invånares förvållande i långa tider ej kan

göra sitt inflytande gällande som midtpunkten för jordens mest betydande

naturliga handelslinie, men dock ständigt på nytt af naturen sjelf tvingas att

åter upptaga sin stora rol. Här utbildar sig under de vetenskapsälskan-

de ptolemeerna en hög odling. Röda hafvet blir medelst Nilen förenadt

med Medelhafvet, och denna vigtiga vattenväg lifvar i århundraden den etio-

piska, arabiska och indiska handeln. Naturvetenskapen får, om också endast

i encyklopedisk behandling, en omfattande vård, men i synnerhet erhålla de

matematiska vetenskaperna, geometri och astronomi, jemte geografin en hög

grad af utbildning. Medan sålunda på Afrikas norra kust grekisk anda,

bildning och upplysning spira upp och slå ut i full blom, hade på italienska

halfön, och i ej ringa grad af dem påverkadt, romarnas rike vuxit upp till

stor verldshistorisk betydelse.

Under csesarerna herskade det väldiga Roma öfver ett rike, som i ytinne-

håll visserligen öfverträffades af det kinesiska väldet under dynastierna Tsin

och Han (under århundradena närmast f. och e. Kr.), af mongolernas verldsvälde

under Dsjingis khan samt af det nu varande ryska kejsardömet, men om vi

undantaga den spanska monarkin, så länge hon ännu egde den nya konti-

nenten, har aldrig en större massa genom klimat, fruktbarhet och verldsställ-

ning gynnade trakter varit förenad under en spira, än förhållandet var i det

romerska riket från Octavianus till Konstantin. Från början ett röfvarfolk,

bibehöllo romarna sin energiska karakter icke blott under de nästan oaf-

brutna krig, hvarigenom de utvidgade sitt rikes gränser; utan ej ens i fredens

tid och i rikets moderstad kunde en sådan konstutveckling som Greklands

eller ett sådant vetenskapligt lif som det i Alexandria, eller ens något liknan-

de, uppspira och blomstra. De till Rom i rikligt mått sammanströmmande

naturalstren lockade ej till någon undersökning, och aldrig torde ett folk ha

funnits, som med en så vidgad synkrets förenade en sådan likgiltighet för allt,

som ej står i omedelbart samband med det politiska lifvet. Fosterlandskärlek,

stränghet i seder, administrativt snille, en hög utbildning af rättsvetenskapen

och vältaligheten träda oss som glänsande förebilder till mötes i Roms historia,

och vi måste erkänna deras stora inflytande på hela det vestra Europa; men
för de milda inflytelser, som utgå från de sköna konsterna och den vetenskap-

liga odlingen i hennes fraktbara tillämpning på lifvet, stå vi endast till några

få romare i tacksamhetsskuld, och dessa få äro, när allt kommer omkring, af

grekisk härkomst eller uppvuxna och bildade i grekiska åsigter. Dioskorides

beskref ett stort antal växtarter, Galenos från Pergamos utmärkte sig genom
fysiologiska upptäckter och Ptolemeos genom experimentala undersökningar

om ljusets brytning.
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Rom var en eröfrande makt; det riktade idekretsen med erfarenheter,

men saknade den stilla befruktande kraften. Det arbetade allt slags forsk-

ning, framför allt naturforskningen, i händerna, men saknade det för en verk-

lig utbildning nödiga harmoniska sinnet. I allt cleremot, som rörde det offent-

liga, åstadkom den romerska karakteren förvånande saker. Strabos och Ptole-

meos' arbeten visa oss, hvilket omfång deras geografiska vetande uppnått.

Den romerska ungdomen tillbragte en lång tid på resor i provinserna, i Grek-

land eller vid hären, och behofvet att hastigt kunna sammandraga arméer i

rikets aflägsnare delar föranledde upprättandet af detta storartade vägsystem,

som till och med i jernvägarnas och tunlarnas tid måste väcka den högsta

beundran. Beröringspunkterna mellan folken ökades, och de mest olikartade

nationaliteter bildade ett af maktens band sammanhållet helt. Men så mång-

faldiga än beröringspunkterna, så rikt utbildade än samfärdselsmedlen voro,

uppväxte dock ej på denna jord känslan af sammanhörighet och enhet.

Det var först kristendomen förbehållet att lära menniskorna betrakta

sig som likberättigade medlemmar af en enda familj.

Kristendomen. Kunde denna tanke om menskligheten som ett enda

sammanhängande helt ej genast, utan endast mycket långsamt göra sig gäl-

lande, låg orsaken härtill i de olycksaliga partistrider, som uppkommo, när

Byzantium upphöjdes till kejsarrikets hufvudstad och den kristna tron blef en

statsreligion. Här är ej stället att visa, hvilka stormar kristendomen hade

att bestå dels i försvaret mot yttre fiender, dels i bemödandet att reda sig

ur den förvirring, hvari fanatiker och politiker störtat honom. Men huru långt

och ohjelpligt än partierna söndrat sig, kunna vi dock ej dölja för oss, att till

och med denna strid på det andliga lifvet haft ett om än långsamt, dock i det

hela mycket djupt och välgörande inflytande.

I individernas likställighet, såsom kristendomen uttalar henne, ligger den

nya tidens hörnsten. Den enskilde blir mera oberoende af de politiska hän-

delserna, och hela hans tanke- och handlingssätt vinner i djup betydelse der-

igenom, att det är gnmdadt på egen vilja och kraft och ej längre endast be-

stämmes af yttre tilldragelser. Menniskan återfinner småningom vägen till

den lugna forskningens verld, som blifvit begrafven under ruinerna af den

gamla tidens bildning.

Det var i synnerhet araberna, hos hvilka qvarlefvorna af grekisk bildning

bibehållit sig, som ledde blickarna tillbaka till den gamla filosofins skatter

och metoder. Boende i närheten af den stora handelslinien och i liflig berö-

ring med det gamla kulturriket Egypten, hvilket den arameiska hyksosstam-

men 2200 år f. Kr. underkufvat, hade det frisinnade, ursprungliga herdefol-

ket på det lyckligaste utbildat sina betydande anlag. Grekisk literatur er-

höllo de genom syrerna, och vid nestorianernas medicinska skola i Edessa ut-

bildade sig arabiska läkare. Från Edessa har sannolikt äfven jemte läkekon-

sten och undersökningen af läkemedlen utgått första uppslaget till denna na-

turvetenskapliga riktning, hvarigenom araberna blefvo grundläggare af

de fysiska vetenskaperna. De voro de första, som höjde experimentet
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till sina slutsatsers utgångspunkt och pröfvosten och derigenom för naturforsk-

ningen utpekade den väg, hvarpå hon nu vandrar. Förde det oss ej för långt,

skulle vi kunna anföra ett stort antal icke blott framstående namn, utan äfven

epokgörande upptäckter. Som de vigtigaste vilja vi här nämna framstegen

inom algehran, den räknande och iakttagande astronomin samt framställan-

det af en mängd olika preparat, svafvelsyra, salpetersyra, kungsvatten, alkohol,

qvicksilfverssalt och föreningar af många slags metalloxider, hvarigenom en

ny vetenskap, kemin, grundlades. I inledningen till andra bandet, som ger en

kort öfversigt af fysikens utveckling, och till det fjerde, som lemnar ett kort

sammandrag af kemins historia, är ämnet åtminstone något utförligare be-

handladt.

Liksom araberna tillegnade sig och utvidgade den egyptiska och seder-

mera i en vida betydelsefullare grad den grekiska bildningen, var det äfven

de, som gjorde orienten och sedermera de italienska och spanska kusterna be-

kanta med indernas vetande. Genom deras vidsträckta handel spreds känne-

domen om det indiska talsystemet, ett af den matematiska vetenskapens vä-

sentligaste hjelpmedel.

På detta sätt reste sig kulturen åter vid Medelhafvet. Men hennes vågor

slogo öfver stranden och uppfriskade äfven det vestra Europas länder. Öfver

Spanien, Portugal och Frankrike, som genom romerska legioner och kolonier

blifvit riktade med bygnadsverk, vägar, bad och skolor, genom grekiska och

arabiska köpmän och vetenskapsmän sett sin synkrets vidgad och såsom verk-

samma mellanled redan sjelfva blifvit indragna i verldshandeln, spredos nu

kulturfröna till det inre Europa och framför allt till Tyskland.
Germanerna, en från Asien invandrad stam, i hvars sträfva, kraftiga

yttre de förändrade klimatiska förhållandena hade en mycket väsentlig andel,

måste vi vid denna tid, då de genom yttre inflytelser förbereddes for kulturen,

tänka oss som stående på ungefär samma grad af bildning och sedlig åskåd-

ning, som vi ännu i dag finna hos tsjerkesserna. Romarnas sluga krigssätt

kunde väl föra deras särskilda folkstammar bakom ljuset, deras inbördes

afund kunde väl hindra en gemensam handling och öfverlemna ett folk i

högsta blomman af sin ungdomskraft, men oerfaret och rått, åt en nations

herravälde, som redan förirrat sig på afvägar från den naturliga folkutveck-

lingens mål. Men redan i denna motsats i lynne låg en tvingande orsak, hvar-

för germanerna, så snart de hunnit till medvetande af sin egen kraft, måste

kasta af sig det romerska inflytandet, och cherusken Hermanns bragd är derför

icke blott ett lysande exempel på en öfversvallande hänförelse, utan äfven den

nödvändiga handling, hvarmed ett sundt organiseradt folk måste afbryta sådana

förhållanden som cle, hvaruti germanerna förut stått till romarna. De hade

under beröringen med dessa kommit till klarhet i mycket, och i Teutoburger-

skogen gåfvo de det första profvet på denna mera utvecklade uppfattning.

De nu följande omgestaltningarna i det inre ej mindre än de utåt gående fö-

retag, som genom bekantskapen med ett transalpinskt klimats lockande alster

och ett sydländskt lefnadssätts beqvämligheter erhöllo bestämda riktningar,
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voro ej blott följden af en stegrad verksamhet, utan bidrogo äfven i sin tur

att framkalla en sådan. Behofvens krets vidgades, de öfver Alperna dragna

skarorna, som gåfvo det fallna romarriket nådestöten, underhöllo förbindelsen

med hemlandet, och, om än långsamt, utvecklade sig dock så mycket säkrare

i Tyskland ett kultursträfvande, som mindre gick ut på yttre framgångar än

på menniskans inre odling.

Så svårt än kristendomen på ett och annat ställe 'hade att vinna inträde,

var han dock den för det germaniska skaplynnet bäst passande religionen.

Under hans vård utvecklade sig riktningar inom konst och vetenskap, som år-

hundraden igenom hållit de gamlas skatter öppna för verlden, och om också

en af de mest storartade rörelser, mensklighetens historia vet att omtala, kors-

tågen, utom de religiösa jemväl hade andra, af kristendomen oberoende orsa-

ker, är dock just denna sammansmältning af drifter, denna romantiska oklar-

het ett bevis på, huru fullständigt en främmande, inympad gren införlifvats

med den ursprungliga stammen.

Korstågens följder voro omätliga. Sammanstötningen med qvarlefvorna

af Greklands, Egyptens och Mindre Asiens odling, beröringen med den arabi-

ska kulturens lefvande rikedomar måste gifva känslo- och förståndslifvet de

mäktigaste impulser, hvilkas verkningar vi återfinna ej mindre i trubadurernas

sånger än i Berthold Schwartz' och hans kollegers alkemiska försök. Veten-

skaper och konster, som hittills lefvat inspärrade inom klostermurarna, blefvo

småningom åter tillgängliga för folket och utöfvade sin bildande förmåga.

Satte än de senare, musik, måleri m. fl., att börja med sitt mål i gudstjen-

stens förherligande, ledde de dock derjemte till skönhetsbegreppens renande

och förberedde, i synnerhet i Italien, en tid, som erinrar om Greklands peri-

kleiska tidsålder.

Men om också dessa följder ej voro förutsedda eller åtminstone ej i den

form, hvari de uppträdde, väntade, visar oss dock det 15:e århundradet ett af

dessa tidehvarf, då fullt bestämda syften leda andarnas sträfvanden. Liksom

redan vid korstågen var fallet, måste vi här fästa blicken, ej på ett visst sär-

skildt land, utan på det vestra Europa i allmänhet. De stora rörelserna

blefvo då nästan ännu mindre än nu hämmade af de politiska gränsernas

dammar, de möttes, och samma forskningens vågsvall bar genovesen Columbus

och niirnbergaren Behaim från den lugna hemorten till visserligen anade, men
ännu okända verldsdelar.

De stora geografiska upptäckternas tidehvarf är den tröskel, hvar-

öfver den nya tiden gör sitt inträde hos jordens folk.

Den största af dessa upptäckter, upptäckten af Amerika, var dock

gjord, århundraden innan Columbus satte sin fot på den nya verldens strand.

Norrmännen, som på sina lätta vikingasnäckor svärmade omkring på alla haf

från Island till Kypern, hade under sina irrfärder äfven stött på den nya

kontinentens kuster. Den förste europé, som såg dem, var en isländsk viking,

Bjarne Herjulfsson, hvilken 986 på en resa till Grönland af stormen drefs
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ned mot Nordamerikas kust, längs hviltaen han många dagar seglade. Han

gjorde dock ingen landstigning. Men omkring år 1000 började en följd af

resor till det nyupptäckta landet med Grönland till utgångspunkt. Här hade

nämligen i slutet af 10:e seklet en koloni blifvit grundad af isländaren Erik
Röde, och det var nu två af hans söner, Leif och Torvald, båda djerfva

och kraftiga män, som den ene efter den andre gjorde de första kolonisations-

försöken i det nya landet. Dessa försök följdes snart af ett tredje under

T or finn Karlsefne, en af dessa för Island egendomliga typer, till hälften

viking, till hälften köpman, som i sagorna ej sällan förekomma. De isländ-

ska berättelsernas skildringar af dessa färder, ej mindre än några nordameri-

kanska minnesmärken, som berömda fornforskare sätta i samband med nord-

bornas första utvandringar till Amerika, synas göra det i hög grad troligt,

att Vinland det goda, såsom upptäckarna kallade landet, måste varit den

nordöstra delen af nu varande Förenta staterna eller det s. k. Nya England.

Bosättningsförsöken misslyckades dock, förnämligast i följd af den fiendtlighet,

som landets infödingar visade främlingarna.

Vinlandsfärderna fortforo emellertid flera

århundraden igenom, och ännu i medlet af

14:e seklet skall enligt en gammal isländsk

anteckning ett fartyg afgått från Island till

Vinland.

Huru vida Columbus haft någon känne-

dom om denna första upptäckt af den nya

kontinenten, är ej med visshet kändt. Osan-

nolikt förefaller det dock ej, då man vet,

att han under "sin anställning i engelsk

tjenst omkring 1477 besökt Island. En när-

mare forskning må på denna fråga komma
att gifva hvilket svar som helst, så är dock

Columbus' upptäckarära ej deraf beroende,

då den store genovesens förtjenst just låg deruti, att hans genomträngande

snille förstod att från många spridda källor samla bevisen för tillvaron af ett

land i vester. Bjarne Herjulfsson hade af en slump stött på Amerika; Co-

lumbus sökte det med afsigt och fann det. Ej händelsen, utan en på nog-

granna forskningar stödd beräkning bestämde den kurs, han styrde. A Ib er-

tus Magnus, Roger Bacon och Petrus de Alliaco hade klarat horison-

ten, den förste genom sin fysiska geografi (Liber cosmographicus de na-

tura lo c o rum), den andre genom den reform, han gaf naturforskningens me-

tod, den sistnämcle genom sin Verldens spegel (Imag o mundi), hvarutur Co-

lumbus hemtade sin bekantskap med de gamla författarnas (Aristoteles',

Strabos, Senecas in. fl:s) åsigter om det östra Asiens närhet till Herakles'

stöder. Efter hvacl Don Fernando, Columbus' son, säger oss, skall det näm-

ligen just varit dessa åsigter, som hufvudsakligen förmått fadern att söka

denna nya väg till Indien. Tysken Martin Behaim, berömd så väl genom

Fig. 133. Roger Bacon.
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sina egna vidsträckta resor som genom sin omfattande kännedom om de hit-

tills gjorda upptäckterna, ställer sig värdigt vid den store genovesens sida.

Han förbättrade astrolabiet och lade genom förfärdigandet af den första globen

grunden till en rationelare kartritning, som sedermera genom Gerhard Kauf-
mann, bekant under namnet Mercator, ytterligare utbildades.

Columbus sökte ej Amerika, utan clet östra Asien. Han landsteg den 12

oktober 1492 på Bahamaöarna, men 1519—1522 kringseglade Magalhaens,
styrande kurs kring Kap Horn, hela jorden. Hvilken omkastning dessa och

Vasco da Gamas (kringseglingen af Goda hoppsudden 1498), Pedro Alva-

rez Cabrals (Brasilien 1500), Balboas (Stilla hafvet 1513) och andras der-

emellan liggande sjöresor framkallade i alla förhållanden, låter ej beskrifva

sig. Tusenden grepos

af en oemotståndlig

lust att se de fabel-

aktiga länder, hvar-

ifrån papegojor, färg-

trä, guld och perlor

bragtes dem, att ge-

nomresa dessa trak-

ter, som de återvän-

dandes glödande skil-

dringar utrustade

med den mest för-

trollande skönhet och

som de bemödade

sig att göra till skå-

deplats för de oerhör-

daste tilldragelser.

Den tanken att

kunna första gån-

gen segla rundt om-

kring den stjerna,

hvarpå vi lefva, hade

någonting oemot-

ståndligt lockande. Våra sinnens hämmande skrankor föllo, horisonten fick

en gränslös utsträckning, allt blef åtkomligt, och ingenstädes mer funnos

dessa dunkla områden, som med sin outforsklighet tryckt på fantasin. På en

tid af mindre än fyrtio år afslöjar sig nästan hela den östra kusten af Ame-
rika för ständigt nya oförskräckta upptäckares blickar (1523 seglar Veraz-

zani utmed kusterna af de nu varande Förenta staterna, och 1534 intränger

Jacques Cartier i S:t Lawrenceviken), och på samma gång är de sjöfarande

nationernas verksamhet på det Indiska hafvet, dit Vasco da Garna visat

vägen, ej mindre liflig. I två riktningar går Europa fram öfver jorden och

utsår på ömse sidor om sin väg kolonier, anlägger faktorier och insätter

Fig. 134. Martin Behaim.
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ståthållare. Den lockande handelsvinsten sporrar ansträngningarna och hade

äfven, såsom af Columbus' förtänksamma aftal med kronan visar sig, en ej ringa

andel i Amerikas upptäckande.

Genom Vasco da Gamas upptäckt kommo portugiserna i besittning af In-

diska hafvet. Steg för steg hade de under Henrik Navigatör trängt framåt,

och de storartade handelsför-

delar, som de tilltvungo sig

af venezianerna, hvilka hittills

uteslutande drifvit handeln

med Kryddöarna öfver Röda
hafvet, kommo ej tilliälligt

och utan ansträngning i deras

händer. Deras flagga svajade

i alla hamnar från Afrikas

östra kust till Kanton; i me-
delpunkten af den ostindiska

verlden är Malakka deras för-

nämsta stapelplats, och i sjelf-

va det himmelska riket ha de

fattat fast fot.

I Sydamerika tingo spa-

niorerna öfverhanden. Ar 1521

eröfrade Cortez' skaror det

mejikanska rikets hufvudstad,

och med Francisco Pizar-

ros andra landstigning i Peru

(den 14 april 1531) började det

spanska väldet med en sådan

fart utbreda sig på vestra ku-

sten mot söder, att inom några

få år hela kusten från Peru ända

ned till Patagonien var känd

och eröfrad. Dermed och med
den af Cortez 1536 företagna

sjöexpeditionen mot norden,

hvarunder han upptäckte half-

ön California och undersökte

största delen af den öster

derom inträngande hafsviken,

voro upptäckterna af Afrikas, Asiens och Amerikas kontinentalgränser hufvud-

sakligen slutade. Den följande tiden blef det förbehållet att småningom ut-

fylla de stora luckorna, men sjelfva hufvudtanken, utforskandet af fastlandets

och vattnets fördelning på jorden, kunde han ej gifva något väsentligt tillägg,

om vi undantaga upptäckten af det australiska fastlandet, som lät länge vänta
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på sig och endast mycket långsamt fullbordades, emedan hon vid denna tid

(början af det 17:e århundradet) ännu saknade handelsintressets mäktiga drif-

fjäder.

Tviflen och de oriktiga föreställningarna om jordens form, som vi ännu

se uppdyka hos Columbus sjelf i ett af honom strax före hans afresa afgifvet

yttrande, hade blifvit förvandlade till insigt af det rätta förhållandet. Jorden

hade verkligen befunnits vara det aristoteliska klotet.

Härtill kom ytterligare, att på denna samma tid nyckeln till vårt solsy-

stem blifvit funnen i jordens gång omkring solen (Copernicus 1506). Klar

och enkel blir nu plötsligt vår verlds bygnad och ordning, och denna stora

upptäckt blir tillika en maning till utforskande af hennes särskilda delar.

Och liksom andarna, en gång väckta, taga en allt eldigare flygt, liksom den

stegrade kraften på alla områden sträfvar att gifva sig ett uttryck och på
det mest olikartade sätt skapa oförlik-

neliga verk, lika så gaf äfven den af

många började, af Luther genomförda

reformationen, på det kraftigaste

understödd af den hastigt utvecklade

boktryckarkonsten, en fri utsigt i

menniskans inre verld.

Fig. 136. Vasco da Garna.

Botaniken, läkarkonsten, mineralogin,

Vetenskapernas uppblomstring.
Från detta ögonblick börjar ett nytt

lif. Vid dess vagga ligga namnen

på ett stort antal uppfinnare och ett

ännu större antal uppfinningar, hvil-

kas upphofsmän samtiden glömde. De
astronomiska metoderna riktades och

fullkomnades, och redan Columbus

upptäckte den magnetiska meridianen,

men i synnerhet kemin bemäktigade sig de nu till Europa införda naturalstren

och sökte utforska deras väsen, sammansättning, verkningar och krafter.

De rikedomar, som genom förbindelsen med fjerran länder strömmade

till Europa, höjde ej blott folkens välstånd och sjelfkänsla, utan bidrogo äfven

mäktigt till bildningens förkofran. Allmänsinnet grundade offentliga läroanstal-

ter eller doterade på det rikligaste redan bestående. I synnerhet framstå i

detta hänseende England, Tyskland och Holland, af hvilka det sistnämda

genom kryddhandeln med Molukkerna blifvit utomordentligt rikt. I Tyskland

allena inrättades från 1502 (grundandet af universitetet i Wittenberg) till 1631

ej mindre än 14 universitet, alla utom ett i protestantiska länder. 1 Holland

uppstodo rikhaltiga bibliotek, dyrbara samlingar, botaniska trädgårdar o. s. v.,

der den stora handelns vetenskapliga resultat funnos förenade på ett ställe

och gåfvo ett ovärderligt tillfälle till öfversigt och jemförelse. Det var också

under studiet af dessa samlingar, Linné fann sitt systema naturs. I
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norden grundades vid samma tid högskolan i Upsala 1477 och två år der-

efter den i Kjöbenhavn.

Nu följde en ytterst liflig tid af samlande och ordnande, endast afbru-

ten af det tretioåriga krigets förfärliga oredor, som förde de deri inveck-

lade folken oändligt långt tillbaka igen. Det oaktadt stråla oss från dessa

dystra år till mötes namnen Kepler, Galilei, Bacon af Verulam, New-
ton och Leibnitz, namn, vid hvilka teleskopets uppfinning, upptäckten af

lagarna för planeternas rörelse, tyngdlagarna; men framför allt af den rätta

metoden för naturiakttagelsen äro outplånligt fästa. Genom dessa andar ut-

forskades verldens grundelement och banades väg för den storartade naturupp-

fattning, som i våra dagar i Humboldts "Kosmos" erhållit ett så värdigt

uttryck.

På en sådan grund reser sig naturvetenskapens herliga bygnad allt mera

i höjden. De sår, tretioåriga kriget slagit, grodde äfven de slutligen igen,

och friskt och kraftigt pulserade snart ett nytt lif bland folken. En mängd
resande sprida sig öfver jorden för att lösa bestämda frågor och föra allt jemt

nytt bygnadsmaterial med sig tillbaka. Saussure (f 1740) tränger upp i

luftens regioner, Werner (t 1815) ned i bergens innandömen för att utfor-

ska jordens lif; meteorologin och geognosin blifva vetenskaper, som äro med-

vetna om sina medel och ändamål. Om vi från 17:e århundradet nämna upp-

finningen af barometern (Torricelli 1608— 1647), af manometern, luftpum-

pen, elektricitetsmaskinen (Otto vonGuerieke 1602—1686), upptäckten af

ljusets polarisation genom Huyghens (1678), vidare uppfinningen af termo-

metern genom Dr ebb el samt galvanismens upptäckande, ha vi redan i

dessa få representanter af den vetenskapliga verksamheten tillräckliga bevis

för den grundliga omgestaltning och den förnuftsenliga utbildning, natur-

vetenskaperna nu erhöllo.

Den vigtigaste af alla de fysisk-mekaniska uppfinningarna var dock

uppfinningen af ångmaskinen eller af en mekanisk inrättning, hvarigenom

ångans kraft blef praktiskt användbar, och vi kunna med skäl sätta denna

uppfinning näst skrif- och boktryckarkonsterna som den tredje af mänsk-

lighetens stora uppfinningar. I historien om denna ides uppkomst och til-

lämpning möta oss i nedstigande linie, om vi måste lemna å sido den gamle

alexandrinske filosofen Herons arbeten, namnen Papin (1690), Savery och

Newcomen (1705), Leupold (högtrycksmaskinen 1724) och James Watt
(den enkelt verkande parallelogrammen 1768, den dubbelt verkande 1782

och centrifugalpendelns användande som regulator 1784). Det är dem vi ha

att tacka för den stora omkastning, som ångkraften åstadkommit i alla lifvets

förhållanden och som, snart sagdt, slungat menskligheten framåt på ve-

tandets bana. Hon hade med ens till sitt förfogande mera kraft, det

materiela välbefinnandets yttersta grundval, än jordens hela organiska lif

förut kunnat alstra. Stenkolslagrens tillgodogörande satte menniskan . i

stånd att med en centner af detta brännmaterial frambringa lika myc-

ken kraft, som afkastningen af ett par tunnland hafre förut gifvit henne i
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foder åt hennes hästar. I sättet att riktigt använda denna rikedom erhöll men-

niskan en högre uppgift. Hennes herravälde öfver naturen blef med ens i otrolig

grad vidgadt. Nu mera kunde hon göra sig naturens skatter till godo, äfven der

de väldigaste hinder förut rest sig emot henne, eller der de så sparsamt före-

kommo, att deras insamlande knapt ersatte det derpå nedlagda menskliga arbetet.

Hvad slutligen samfärdseln beträffar, erhöll denna i jernvägarna, loko-

motiven och ångbåtarna medel, hvarigenom alla äldre åsigter och föreställ-

ningar kastades öfver anda. Förbindelsen mellan folken blef lika lätt och billig

som snabb. Det hastigare tillgodogörandet, den lättade forslingen af råäm-

nena nedsatte prisen dera, den rikliga tillgången på arbetskraft ledde å ena

sidan till en framalstring i massa af det dagliga lifvets förbrukningsartiklar,

som äfven gaf de mindre bemedlade klasserna en högre grad af komfort; å

andra sidan tvang täflan till ansträngningar. Ändamålsenlighet, skönhet, nyhet,

billighet måste förbinda sig med hvarandra för att betrygga afsättningen, och

vi kunna nu i följd häraf icke blott på ett mycket billigare, utan äfven på
ett vida angenämare sätt än förr tillfredsställa våra behof.

Förr och nu. När skall då visan om den gamla goda tiden en

taga slut? Sannolikt aldrig. Ty ännu allt jemt radar sig vers till vers, hvar,

enda vecka diktar en ny, och ständigt låter den sista värre än hans föregån-

gare. Men sångarna märka det ej, ty de och hela deras musik äro ostämda,

och de veta ej, att det missnöje, cle känna och sprida omkring sig, endast ut-

går från dem sjelfva.

Det är löjligt och en tänkande menniska ovärdigt att upphöja den "gamla

goda tiden" på den nyas bekostnad. Bör barnet ställas högre än den utveck-

lade menniskan derför, att det utan synnerlig svårighet kan tillfredsställa sina få

behof och att det, som ligger utanför dess inskränkta synkrets, ej gör det några

bekymmer? Karl den store var en mäktig herskare, och likväl lefde han

sämre än nu för tiden en simpel arbetare, icke emedan hans palats saknade

glasfönster, ej emedan golfven i hans rum, i stället för att vara belagda med
plankor, endast bestodo af stampad lera, eller emedan han ej kunde sockra

sin mat, utan emedan hans ande ej kunde se mycket längre än hans öga och

han ej lärde stort mera, än hans eget öra hörde. Gränserna för hans rike,

hvilket han sjelf med oändlig möda genomreste, voro nästan äfven gränserna

för hans vetande, och likväl höjde han sig som en jätte öfver sin omgifning.

Att kunna läsa och skrifva var en konst, hvaraf endast några få kunde be-

römma sig. Men så var hon ej heller synnerligt nödvändig. För folket fun-

nos så godt som inga böcker, ty boktryckarkonsten var ännu ej uppfunnen,

och afskrifningen, det enda sättet att mångfaldiga böckerna, gjorde de få så

dyra, att endast de rika kunde skaffa sig dem. Och hvartill tjenade det också

att kunna skrifva? De dagliga händelserna voro hvarandra så lika, att afvi-

kelserna derifrån nästan endast bestodo deruti, att personer föddes och dogo,

men att träda i förbindelse med andra och skriftligen meddela hvarandra sina

önskningar och tankar, dertill fans hvarken anledning eller tillfälle. Handeln
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låg i händerna på småkrämare, som gingo ur hus i hus och utbjörlo sina va-

ror mot råämnen eller klingande mynt, och en handelskorrespondens var nå-

gonting så godt som alldeles okändt. Tiden hade ej samma värde som nu,

emedan ingenting af synnerlig betydenhet tilldrog sig. Att gå flera mil för

att köpa en metkrok ansågs ej för mycket. Postväsendet utvecklade sig först

längre fram under medeltiden. Från den yttre verlden erfor man endast, hvad

krämare, som händelsevis färdades förbi, hade att förtälja. I denna trånga

krets rörde sig lifvet, visserligen med mindre behof, men äfven med mindre

njutning och betydelse.

Den gamla goda tiden heter det. Hvad är då egentligen tiden? Han
är först och främst produkten af de tusende för och emot hvarandra käm-

pande krafter, de gynsamma och hämmande inflytelser, som från alla håll

oafbrutet formande inverka på det menskliga samhället, understöda eller hin-

dra det i dess sträfvanden; han är resultatet af alla de otaliga bemödanden,

menniskan med alla sin kropps och själs förmögenheter gör, bemödanden,

hvari hon än ledes af en hög kärlek till den eviga sanningen och skönheten,

än af låg njutningslystnad, än af from tro, än af tom fåfänga, sällan blott af

en ren uppfattning af det harmoniska sammanhang, som råder i allt. Tiden

är ingen onaturlig form, hvari vi intvingas; han är ej till förr än vi. Tiden

är tidsomständigheterna. Ha de sin egen särskilda, karakter, så ha visserligen

de förut lefvande menniskorna skurit stämpeln dertill, men af oss har han

blifvit påtryckt. Vi göra tiden och icke omvändt tiden oss. Tiden ger oss

visserligen vilkoren för vår tillkomst och vår utbildning; men huru vi an-

vända dem, till hvilket ändamål och med hvilken framgång, det är vår egen

sak, vår ära eller vår förbannelse. Hvar enda individ har tillräckligt utrym-

me att röra sig på, men blott ett litet antal synnerligt begåfvade går modigt

sin egen väg, försökande att med egna krafter nedslå de hinder, som resa sig

emot dem. Den stora massan deremot handlar gemensamt, och om dessa

gemensamma rörelser bestämma de särskilda medlemmarnas verksamhet, kan

visserligen en eller annan lida tvång, men tillsammans ha de ej skäl att be-

klaga sig, ty rörelsen är deras egen vilja, och om hon ej har för dem helso-

samma följder, kan ej ens en omstörtare sådan som den förste Napoleon

göras ansvarig derför. Han kan visserligen sprida förvirring bland folken och

störta riken öfver ända, men på menskligheten i det hela och hennes utveckling

förmår han ej utöfva något väsentligt inflytande. Man måste blott härvid

fästa blicken, icke på tilldragelserna under några år eller omkastningarna un-

der några korta tidrymder, utan på den kulturrörelse, som sträcker sig genom

årtusenden.

Ingen förnuftig menniska, som anställer en jemförelse mellan förr och

nu, skall ett enda ögonblick kunna tveka att medgifva, att aldrig sedan vår

nyare bildnings begynnelse vilkoren för en sund utveckling varit så gynsam-

ma som nu, aldrig ett så stort och fruktbart fält öppnat sig för menniskans

bearbetning, aldrig verktygen varit så ändamålsenliga eller så lätt åtkomliga

för hvar man. Hvad en gör, kommer alla till godo. Ett ögonblickligt utbyte
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af de vunna erfarenheterna bespar andra, som sträfva åt samma håll, onyt-

tiga förarbeten; der den ena upphör att bygga, kan den andra trygt taga vid.

Den ena hjelper till att betala lärpenningarna för den andra. Men egoisten

finner en eländig förnöjelse uti att ensam njuta en fördel. Det går för sig till

en tid, men när det blir nödvändigt att sluta sig tillsammans för att genom

förenade ansträngningar vinna ett mål, som öfverstiger den enskildas krafter,

då kommer han med sin princip till korta. Och denna den stora ekonomins

tid har nu inbrutit. Naturen, vår outtömliga lifskälla, som har allt och gifver

allt, dock ej för intet, blir allt mera anfallen efter en omfattande plan. Men
hon bildar gent emot oss ett fast slutet, kompakt helt, mot hvilket det är

fördelaktigare att handla efter en gemensam plan än hvär och en i sin

lilla vrå. Och liksom naturen utgör ett inom sig skönt sammanslutet harmo-

niskt helt, måste äfven vi sluta oss tillsammans, och ej blott för anskaffande

af våra materiela behof, utan äfven för att harmoniskt utveckla vårt inre

väsen. Endast genom en sådan allsidig utbildning kan menskligheten blifva

den sköna länk i skapelsen, hvari den synliga naturens kedja nu finner sin af-

slutning.

Vi, det vill säga alla samtliga menniskor, lefva uti och äro en del af hela

naturen, icke damkorn blott, som ligga aflagrade i en aflägsen vrå, eller svam-

par, som endast på en bestämd punkt kunna lefva och hafva sin varelse. Vår

är hela jorden utan gräns och skrankor. Hvad tropikerna bringa till mognad,

tillhör menniskan. Sobeln i polartrakterna har sin pels i behåll, så länge men-

niskan ej tar den ifrån honom. Hafvens djup och bergens innandömen gifva

henne skatt. Vore det då ej förnuftigt att efter en gemensam plan tillgodogöra

denna gemensamma egendom, närma sig hvarandra till ömsesidigt utbyte, räcka

hvarandra hjelpsam hand, gifva och mottaga af hvarandra, behålla och sprida

det goda, förkasta det bristfälliga och för detta ändamål undanrödja allt, som

i ringaste mån kan hämma samfärdseln och bytet?

Helt visst. Men om detta hittills ej alltid skett i den grad, som synes

önskvärd, få vi ej derför vara allt för stränga i vårt omdöme om de förflutna

tiderna. En hög grad af bildning måste förvärfvas, innan uppfattningen af

lifvet, dess ändamål och vilkor kan få denna klarhet, som vi ännu ej på långt

när ega, och då menskligheten ej erhållit någon lärare, utan allt, äfven det

förvända, måste profvas och försökas af henne sjelf, ha ej heller alla de sken-

bara irrvägar, som de särskilda periodernas kultur beträdt, varit gagnlösa.

Och sjelfva de steg, som tagas tillbaka, betraktar framtiden med ett mildare

öga. Romarna hade en utvecklad, mycket vidsträckt handel. De erhöllo deri-

genom en kunskap om en del af jordytan, som för begreppens då varande

ståndpunkt var långt mera aktningsbjudande, än hvad vi nu känna om vår

planet, ehuru den af oss utforskade arealen är många hundra gånger större än

den, forntiden kände. Andra verldstrakters naturalster, tropiska frukter, vilda djur,

alstren af främmande länders konstflit, guld, elfenben, kryddor, perlor, färgade

tyg, ylletäcken, ja, till och med de germaniska qvinnornas blonda hår, som

af romarinnorna var mycket eftersökt till peruker, med ett ord allt möjligt,
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som naturen eller kulturen i de tillgängliga delarna af jorden då frambragte,

samnianströmmade till det väldiga Roma. Till alla delar af verlden, som

lydde under den romerska spiran, förde konstvägar, på hvilkas anläggande en

beundransvärd flit nedlades. Men denna samfärdsel hade ej den sedliga bety-

delse, som de kosmopolitiska förhållandena hos oss vunnit. Dessa vägar voro

ej pulsådror, som föryngra hela kroppen och uppvärma äfven de yttersta lem-

marna med friskt pulserande blod. De gingo till magen, men kommo ej från

något hjerta.

Rom var allt, hela den Öfriga delen af riket blott åkern, hvaraf det lefde,

ej en familj, för hvilken det drog försorg och arbetade. Följden blef

också, att dess kultur förlorade sitt inflytande, på samma gång dess makt gick

under, och att qvarlefvorna af en en gång rikt blomstrande odling måste som
ett stenkolslager befrias från de massor, hvarunder de legat begrafna, i stället

för att denna höga odling skulle, som en kraftig skog, genom sjelfsådd kunnat

bibehålla sig. Så föga glädjande än förhållandena till medelpunkten voro

under det romerska väldet, fans dock alltid någonting gemensamt, hvarigenom

föreställningar, åsigter, handlingssätt blefvo allmänfattliga och efter samma
grunder bedömdes. Häruti låg alltid en ofantlig fördel, som endast genom det

enskildas underordnande under en allmän ide kunde åstadkommas. Hade ej

denna ide under tidernas lopp urartat, skulle han kunnat skapa någonting var-

aktigt, men allt föll sönder, när det osedliga kitt, som höll det till hopa, för-

lorade sin bindkraft, och bitarna aktade sig väl för en ny sammanfogning.

Intet af de senare rikena, hvarken Karl den stores eller arabernas, det senare

dock mer än det förra, kunde framkalla en sådan liflighet i samfärdseln som

den, det romerska väldet bragte till stånd. De storartade folkvandringarna

åstadkommo väl följddigra blandningar, men impulsen till dem var revolutionär:

en gång gifven, upprepades han ej och kunde ej väcka några nya verldar till

lif. Och orsaken låg deruti, att medvetandet att tillhöra en stor statsorganism

med de gamla romarna försvunnit ur verlden.

De särskilda nationaliteterna blefvo visserligen för en tid förenade till

större riken, men någon högre ide kunde ej genom en sådan förening ingifvas

dem. Tvärtom voro alla inre bildningar, städerna, korporationerna, adeln o. s. v.,

vida mera egnade att strängt afsöndra små kretsar från hvarandra, förvärfva

egendomligheter, monopol och rättigheter, framför allt att befästa trygghets-

känslan, men på -samma gång också inskränka synkretsen. Men så förträffligt

än allt detta onekligen var under tider, då den nya samhällsbygnaden först

började resa sig ur den herskande förvirringen, lika hämmande och hindrande

blefvo dock dessa skrankor, då samhällsförhållandena blifvit tryggade och de

sålunda ej längre behöfdes. Det oaktadt bibehöllo de under alldeles förändrade

omständigheter sina anspråk, och vi stöta ännu i dag endast allt för ofta pan-

nan emot dem.

Det behöfs ingen historisk undersökning för att förklara, huru det kom-

mer till, att det t. ex. i Tyskland allena för närvarande finnes mer än 120

särskilda fotmått; vi behöfva blott erinra oss det gamla tyska rikets tider, då
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hvar enda stad ansåg sig tillräckligt betydande att ha sin egen aln lika väl

som grannen. Dylika exempel föreligga i mängd. På den tid, då sådana

inrättningar kommo till stånd, medförde de inga synnerliga olägenheter; man
hade alltid tillräckligt god tid att i värsta fall på fingrarna verkställa reduk-

tionen, om en sådan var alldeles oundgänglig. Att det förhöll sig på samma
sätt ej blott med vigt och mynt, utan äfven med rättsbegreppen, kan ej för-

våna, och om ej naturen gifvit hvar enda menniska, hon må vara från Kina

eller Liechtenstein, tio fingrar, skulle vi lika litet ega ett gemensamt talsystem.

Någon samfärdsel i den mening, vi gifva detta ord, fans ej under medel-

tiden; de varor, vare sig andliga eller materiela, som förtjente spridas, voro

högst få; forntidens qvarlåtenskap var bortschackrad, om ej förstörd, den nya

skörden ännu ej mogen; hvartill skulle en mängd vägar tjenat, då man blifvit

hjertligt uppledsen vid det utländska och sökte bereda sig trefnad i det egna

hemmet? Man underkastade sig förbindelserna med utlandet mera än man
sökte dem, och endast några få köpmän och vetenskapsmän hade knutit för-

bindelser utom den stads område, der de bodde. Ännu i femtonde och sextonde

århundradena kunde underrättelser utifrån endast erhållas på tillfällig väg.

De korrespondenser, hvilka handelshus sådana som Fugger, Welser och andra

i det då mäktiga Augsburg skickade sina ombud och affärsvänner i Genova

och Venezia, måste befordras med särskilda ridande bud, ofta under betäck-

ning, såsom man nu mera knappast ens fortskaffar de vigtigaste statsdepescher,

och kostnaderna för ett sådant affärsbref behöfver man alls icke jemföra med
det nu varande brefportot, som mellan Augsburg och Genova utgör 35 öre,

för att genast inse, att de voro allt för stora, att ens det mest betydande

handelshus skulle kunnat bestå sig en daglig kommunikation med sina affärs-

vänner. Huset Fugger hade en gång i veckan regelbunden post mellan

Augsburg och öfre Italien, hvilken visserligen på bestämd tid afgick och på be-

stämd tid äfven skulle anlända, men alltid var åtta dagar på väg fram eller

tillbaka.

Fördelarna af sådana, om än bristfälliga kommunikationer voro visserligen

ofantliga, men i följd af sakens natur kunde de blott komma den individ till

godo, som var nog rik och mäktig att kunna underhålla en sådan förbindelse.

Nu mera njuta alla frukterna af en beundransvärd postorganisation utan att

derför behöfva vidkännas någon större uppoffring än ett porto, som i jemförelse

med den derför erhållna valutan är det samma som intet.

Och den omkastning i alla det offentliga lifvets förhållanden, som jern-

vägar, ångbåtar och telegrafer framkallat, är, ehuru knapt femtio år gammal,

det oaktadt ofantligt större än den, alla de föregående fem århundradena till-

sammans mäktat åstadkomma, Man behöfver blott erinra sig, i hvilket skick

fortskaffningsmedlen, vägarna och den allmänna säkerheten ännu i förlidet år-

hundrade befunno sig, för att finna, att kommunikationsanstalterna då sedan

medeltiden knapt undergått någon förändring. I England, der samfärdsels-

medlen onekligen uppnått den högsta fulländningen, voro ännu på Cromwells

tid packhästar de enda transportmedlen. Till en resa från Liverpool till London åt-
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gick vanligen ej mindre än fjorton dagar, och postdiligenserna, som gingo

mellan London och de största landsortsstäderna, tillryggalade i medeltal en

half svensk mil i timmen, jemnt så långt stycke väg, som en god fotgängare

kan beqvämt färdas på samma tid. En af de snabbaste diligenserna, den från

Exeter till London, behöfde till sin resa fyra dagar; ännu 1742, då man re-

dan på allvar gripit sig an med att öka hastigheten, hann den från London

till Oxford gående diligensen först andra dagen bestämmelseorten. Brefposterna

mellan synnerligt vigtiga punkter tillryggalade efter hand två tredjedels, en

hel, några till och med en och en tredjedels svensk mil i timmen på be-

tydligt förbättrade vägar*). Men med hastigheten växte naturligtvis äfven

de redan förut högst betydliga kostnaderna för passagerare- och godsbefor-

dringen oerhördt, så att de fördelar, brefkorrespondensen erhöll, ej kommo
andra lika vigtiga förbindelser till godo.

Och i andra länder voro förhållandena vida ogynsammare. Beroendet

af naturen, som forntidens folk genom ett despotiskt användande af hela

massor af menniskokraft och stundom på ett sätt, som verkligen för-

tjenar kallas beundransvärdt, förstått öfvervinna, förlamade åter de allt

mindre vordna samhällena. Vägar gingo visserligen genom rikena, men de

voro länge knapt någonting annat än spår, i bästa fall någorlunda hjelp-

liga stigar, på hvilka man efter erläggandet af de öfliga tullarna och andra

afgifter kunde få färdas fram, om nämligen herrar godsegare i granska-

pet funno för godt att tillåta det. Af romarnas storartade organisationsgeni

hade alla spår försvunnit. Vi förvånas med rätta, när vi läsa, huru kur-

furstinnan Anna af Sachsen, som på äkta husmoderligt sätt bestyrde om kök

och källare, lät införa det för hofvets räkning behöfliga vinet öfver Danmark,

hvarifrån det kunde fås billigast, då sjötransporten utför Ehein till Nordsjön

och från Hamburg Elben uppför gjorde det mindre dyrt, än om det skulle

forslats landvägen. I våra dagar genomsticka vi Sueznäset för att på den

gamla ptolemeiska handelsvägen komma till Indien utan att behöfva kringsegla

Afrikas sydspets, vi genomborra med oerhörd kostnad en väldig bergmassa

för att öppna en ny, oafbruten, af väder och vind oberoende förbindelse mellan

två länder, med oerhörd djerfhet slå vi broar öfver de bredaste floder, öfver

*) I vårt land funnos under hednatiden och ett stycke in i medeltiden endast ridvägar, på

hvilka varorna klöfjades, såsom ännu i förlidet sekel var fallet i vissa trakter af Småland. Land-

skapslagarna innehöllo dock redan bestämmelser om vägarnas bredd, och under Magnus Ladulås

inrättades de första gästgifverierna. Vägarna voro dock ännu i medlet af 1600-talet, äfven i de

mest befolkade provinserna, i ett dåligt skick. Så behöfde den stora ambassad, som Cromwell 1653

skickade till drottning Kristina, flera veckor för att tillryggalägga vägen från Göteborg till Upsala

genom Vestergötland, Nerike, Vestmanland och Upland. Ännu 1668 anse sig landshöfdingarna i

Östergötland och Vestergötland i sina berättelser behöfva nämna, att i deras provinser funnes vä-

gar, som kunde befaras med vagnar och kärror. Huru skilnaden mellan »förr och nu» i afseende

på kommunikationernas hastighet gestaltar sig i vårt land, derpå kan måhända intet mera talande

exempel anföras, än att den väg, hvartill den engelska beskickningen 1653 behöfde hela veckor och

som ännu endast för ett par årtionden sedan i resa med diligens upptog fyra till fem dagar, nu

beqvämt tillryggalägges på en dag.
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hela sund; genom öknar och det Atlantiska hafvet går telegrafkabeln och

ger oss på ögonblicket underrättelse om i den Nya verlden pågående rö-

relser. Vårt vetande kan omfatta hela jorden; äfven till trakter, der blott

några få medlemmar af de civiliserade folken äro bosatta, tränga vi med
samma lätthet som till vårt närmaste granskap; alla jordbältens alster stå

till vårt förfogande.

' Der samfärdseln ej är utbildad, inträffar hungersnöd, om missväxt hem-

söker den närmaste trakten. När skörden deremot slagit rikligt ut, lefver

man en tid bortåt i öfverflöd, och äfven länder, som i andra afseenden äro

temligen försigkomna, stå, när de i följd af ett ogynsamt läge eller bristande

förmåga att uppfatta tidens fordringar blifvit isolerade, i detta hänseende nära

nog på samma ståndpunkt som de vilda jagar- och fiskarfolken, hvilka för

sitt välbefinnande äro uteslutande beroende af den osäkra framgång, deras

ströftåg haft. I Ungarn slog vinskörden stundom så väl till, att man tappade

ut fjorårets vin för att få fat till den nya skörden. Sälja det kunde man ej,

då de outvecklade transportmedlen skulle allt för mycket fördyra det. Det

var ej länge sedan det inre Rysslands öfverskott af spanmål ej ens kom Moskva

till godo, ehuru man djupt in i Tyskland bakade bröd af amerikanskt mjöl,

hvars produktionskostnad är vida högre än den ryska spanmålens. Hvilka

fruktbara, af naturen högt gynnade landskap ha ej både Ungarn och Ryss-

land, men huru långt stå de ej i kultur efter andra af naturen mindre rikt

utrustade länder! Man säge ej, att samfärdseln* är någonting, som måste läras,

dess nödvändighet någonting, som måste kännas. På folkutvecklingens tidi-

gaste stadier finna vi den inbördes hjelpsamheten tagen i anspråk icke blott

för ett verksammare försvar, utan äfven för en rikare afkastning af arbetet.

Senare perioder, som i kultur stå långt öfver dessa, ha ofta varit långt min-

dre beredvilliga att verka för ett ömsesidigt närmande, och det allra strän-

gaste klandret i detta hänseende träffar måhända just den »gamla goda ti-

den», om han också endast ligger 50 eller 100 år tillbaka.

I följd af denna missuppfattning af mensklighetens mål herskade ända

till den nyare tiden ett armod i de yttre lefnadsförhållandena ej mindre än

i den inre bildningen, som visserligen af några få privilegierade öfvervans,

men hvars tillvaro hos största delen af folket ej kan förnekas, huru mycket

man än bemödar sig att tillägga de förflutna århundradena karakteren af

barnslig enfald och enkelhet i seder. För att öfvertyga sig härom behöfver

man blott kasta en blick på lefnadssättet i de sist förflutna århundradena, som

likväl föregåtts af årtusenden af hög andlig blomstring och derför ej längre

kunna ursäkta sig med påståendet, att det var deras första lärospån. Ha vi

ej genast framför oss eskimån, som i ett mål äter upp 20 skålpund smör och

ännu har plats för en lika stor qvantitet sälspäck, när det berättas oss, att vid

Vilhelms af Oranien förmälning förtärdes 1 340 tunnor hvete, 2 670 tunnor råg

och 4 340 tunnor hafre samt tömdes 156 åmar vin och 1 600 fat öl, hvarvid

dock visserligen 6 000 bröllopsgäster gjorde sitt bästa. Då Eberhard af Wiir-

temberg (1474) höll sin förmälning, steg gästernas antal till 14 000, och vid

Uppfinningarnas bok. I (u. 3).
,
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hans efterträdares, Ulriks af Wiirtemberg biläger uppåtos 136 oxar och 1 80Q

kalfvar.

Från de råaste tiderna fans i föreställningen ännu qvar en ideförbindelse

mellan festlig glädje och ett omåttligt ätande och drickande, endast med den

skilnaden, att fråsseriet och ruset skulle vara ett tecken till glädje, medan

för den råa naturmenniskan tillfredsställandet utöfver behofvet af hennes säker-

ligen ofta länge skärpta aptit var en af de få njutningar, hon egde. Man
hade i anrättningsväg mycket litet att välja emellan; i stället sökte man er-

sättning i qvantiteten, när man vid utomordentliga tillfällen skulle lemna det

hvardagliga lefnadssättet.

Anna Boleyn, Henrik VIILs olyckliga gemål, begagnade vanligen till frukost

fläsk och öl, och jemte får- och oxkött voro dålig frukt, ärter, mjölk, smör,

ost och öl de vanliga anrättningarna till och med inom de förnämsta hus;

det var endast på herrgårdarna på landet, som vildt och fisk gåfvo någon

omvexling åt denna enformiga diet, oaktadt strömfisket då var i allmänhet

mera gifvande än nu. Af kryddor växte lök, fenkål, dill och kummin i den

egna trädgården; peppar, kardemumma och andra kryddor gaf handeln, för

hvilken dessa förbrukningsartiklar då hade samma betydelse som nu för tiden

bomullen, kaffet, sockret, jernet och stenkolen. Vi beklaga irländarna såsom

stående på den lägsta graden af materielt välstånd, ty af Irlands åtta millio-

ner invånare lefde ännu 1838 fem millioner nästan uteslutande af potatis och

två och en half millioner af dåligt hafrebröd; men under medeltiden lefde

gemene man öfver hufvud ej bättre, om han också ännu ej hade någon potatis

och faran att hungra ihjäl ej var så stor som på Irland. I sin historia om
landtbruket i England berättar oss James Rogers, att man ännu 1400 der-

städes utan all motvilja åt köttet af sjelfdöda kreatur; af honom få vi äfven

veta, att jorden då i gynsammaste fall knapt gaf sjette, i vanliga år fjerde,

ja, ofta blott andra eller tredje kornet, medan der nu skördas trettonde till

sextonde kornet.

Ett mera förfinadt lefnadssätt, hvartill framför allt hör renlighet, stod ej

ens hos de förnäma att finna. Så ansågs det för ett högmod, som lätt kunde

draga öfver sig försynens hämd, när en doges gemål, i stället för att taga

köttet med fingrarna, begagnade sig af en gaffel. Lika mycket klandrades,

att Karl VILs gemål hade två lintyg, icke emedan linne var någonting så

synnerligt dyrbart, utan emedan hela plagget ansågs för en onödig lyx.

Begäret efter vetande, så lifligt det än stundom i vissa riktningar ger

sig till känna, hade endast hos få sin rot i en fullt medveten och oegennyt-

tig kärlek till studier. Uppgifterna om universitets- och skolbesöken i 16:e

och I7:e seklen betyda härvid ingenting, ty fem sjettedelar af studenterna

voro ingenting annat än vagabonder. Det kommer härvid också mindre an

på, om en särskild klass sätter sig i besittning af en viss andlig bildning, än

om klara, fruktbara åsigter äro hela folkets gemensamma egendom. Men
ingen föregående tid, om vi undantaga den högt sträfvande reformationen,

och äfven hon endast på ett sätt, som föga motsvarar våra föreställningar,
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har ansett det löna mödan att arbeta för ett sådant mål. Så läsa vi ej säl-

lan i gamla urkunder, huru en sockenprest på landet måste skaffa sig sitt

uppehälle genom att hjelpa bönderna vid skörden och tröskningen, och att

byskolmästaren endast kunde lifnära sig genom att turvis intaga sina mål

hos barnens föräldrar, var någonting mycket vanligt. Någon folkliteratur fans

ej, och biblioteken voro endast till gagn för den lärde, när han verkligen

förstod att begagna sig af dem. Med undantag af almanackan och postillan

samt ett och annat flygblad, som berättade om ett krig mot turkarna eller

någon förfärlig sjöolycka, kom intet pressens alster i borgarens hus. Egentliga

tidningar uppkommo först i början af l7:e århundradet, och då rådet i Frank-

furt am Main tillät en tidningsutgifvare att hvar vecka publicera en lista öf-

ver döpta, vigda och döda, höjdes ett allmänt anskri af ovilja. Det vore oför-

synt att på detta sätt intränga i familjernas innersta förhållanden.

Man får visserligen å andra sidan ej heller förbise, att denna afsöndring

och tankarnas koncentrering på egna angelägenheter kunna i många rikt-

ningar ha verkat välgörande ej mindre på de enskilda än på hela kretsar.

Men häruti ligger för oss ingen anledning att önska det förflutna tillbaka och

ringakta de herliga fördelar, som en samverkan af nya kulturmoment beredt

oss och som, på samma gång de gifva hvar och en enskild den fullaste fri-

het att utveckla sig, tillika inordna honom som en nödvändig del af det

stora hela.

Om Schiller blifvit Schiller och Goethe Goethe, måste vi nödvändigt

söka orsaken dertill i det förhållandet, att de frän Weimar till Leipzig hade

tvä besvärliga dagsresor och att de först efter hvarje leipzigmessa kunde

bli bekanta med de nya literära alstren för året? Skulle väl den hastigare

fortkomsten på thuringbanan eller möjligheten att genast kunna göra sig

bekanta med andras idéer nödvändigt måst blifva ett hinder för deras ut-

veckling? Men det är gagnlöst att spilla ett ögonblick på dylika paradoxer.

Vår tid ställer sin flygt mot ett annat mål, det högsta, hvartill någon tid kan

sträfva, den menskliga förbrödringens, och vi kunna således med skäl skatta

oss lyckliga att tillhöra honom.

Isoleringens tid är förbi, alla skrankor, hon åt sig uppfört, måste falla.

Förr skilde floderna nationerna åt, och man aktade sig väl att slå broar der-

öfver. Vi skola hoppas, att dessa tider aldrig mer skola återkomma. Det

är samfärdseln, och henne allena, vi ha att tacka för de fördelar, lifvet i alla

riktningar tillkämpat sig. Men till samfärdseln, i ordets fulla bemärkelse*

höra äfven alla de kulturmoment, som bidraga till idéernas spridning: bok-

tryckarkonsten i första rummet, träsnittet, fotografin och de mångfaldigande

konsterna öfver hufvud. Utom det att genom myckenheten af deras alster

och den deraf följande större lättheten att åtkomma dem kunskaper och be-

grepp, som ordet allena ej kunde så tydligt framställa, blifvit lättfattligare

och allmännare spridda, har äfven skönhetssinnet blifvit renadt, smaken för-

finad, och då det goda och fulländade för sitt framställande ej kräfver större

ansträngningar än det medelmåttiga och underhaltiga, kan det ej slå fel,
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att det senare skall allt mer förlora mark och inflytande. Begreppet sam-

färdsel i vår mening omfattar allt, som kan tjena till en förmedlande länk

emellan nationerna. Glaskoraller och spegelbitar blifva i det inre Afrika för

forskaren och köpmannen vigtiga hjelpmedel, och om än i mindre grad, verka

de dock på samma sätt som ångbåtarna och dessa den europeiska industrins

alster, som förmådde japaneserna att sända stora beskickningar till de län-

der, der de förfärdigas, och för främlingarna öppna sitt rikes länge stängda

hamnar. I denna mening har hos oss nästan allt blifvit medel för sam-

färdseln, ty vid allt är ett mångsidigt intresse fäst, och derigenom att

handeln eller vetenskapen, vår verlds båda ådersystem, bemäktiga sig en

sak, blir hon antingen spridd åt alla håll eller öfver allt uppsökt och efter

sina egenskaper använd.

Vi kunna trygt påstå, att genom samfärdselns och samfärdselsmedlens

utbildning vårt lif blifvit ej blott lättare och säkrare, utan äfven skönare,

bättre och i ordets fulla bemärkelse längre. Lättare, emedan vi med mindre

kraftansträngning kunna sätta oss i besittning af denna andliga och materiela

utrustning, som är nödvändig för fyllandet af de oafvisliga lefnadsbehofven

;

säkrare, emedan genom allmännare spridning och användning af de vunna

medlen skadliga inflytelser fullständigare och hastigare kunna motarbetas

:

nätterna upplysas, haf och öknar öfverfaras hastigare, naturkrafternas härjande

verkningar blifva genast bekanta och kunna skyndsamt afhjelpas; skönare,
ty hela naturen med alla sina behag ligger tillgänglig framför oss, hela ar-

méer af forskare ha gjort alla zoners alster åtkomliga för oss och lärt oss

att till angenäma produkter förvandla äfven det, som förr ratades såsom värde-

löst. Skönare och bättre har lifvet blifvit, ty alla dessa triumfer, som
menniskoanden i sin mångsidiga utveckling firat, hans höjande och sporrande

verk^ utöfva nu sitt förädlande inflytande tidigare och i långt flera riktnin-

gar än någonsin förr. Och alla dessa fördelar tillsammans ha likaledes för-

längt vårt lif. Om inför en högre uppfattning lifvet, dess omfång och var-

aktighet böra mätas, icke så mycket efter antalet af upplefda år som icke

mer efter summan af vunna erfarenheter, för oss sjelfva och andra tillkämpade

framsteg, uppväger vårt lif redan derigenom en mångdubbelt större lifslängd

i äldre tider; men äfven sundhetsförhållandena ha i allmänhet blifvit gyn-

sammare, lefnadssättet naturligare och medellifslängden derigenom ökad.

För att finna bevisen för dessa vår tids företräden behöfva vi ej gå långt.

Utanför våra fönster brinner gasen, detta det rationelaste bland alla belys-

ningsmedel och som allena gör det möjligt att verksamt bekämpa nattmörk-

rets ogynsamma inflytelser. Hvarken med olja eller talg eller något annat

animaliskt eller vegetabiliskt fett skulle det vara möjligt att åstadkomma en

ens något så när motsvarande belysning af gator och offentliga platser eller

stora lokaler, såsom fabriker, butiker m. m. I London och New-York af-

spärra juvelerarna nattetid sina butiker från gatan endast med stora spegel-

glas utan någon annan bevakning än den rika eklärering, som belyser den

minsta vrå af rummet. Denna fulla dager är ett säkrare skydd än vapen
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och reglar, ty tian ställer förbrytaren under utöfvandet af sitt dåd ansigte

mot ansigte med hela det borgerliga samhället.

Jernvägarna utbreda sig som ett vidt utgrenadt nät öfver länderna, och

ej blott handelns och samfärdselns centralpunkter äro af dessa stora kultur-

Fig. 137. Yiadukt i Japan. Efter en japansk teckning.

medel förbundna med hvarandra, äfven de aflägsnaste bygder komma deras

välgörande verkningar till godo. Så äfventyrligt än vårt sätt att resa kan

förefalla månget ängsligt sinne i en aflägsen landsort, utgöra dock dess faror

endast en försvinnande bråkdel i jemförelse med dem, för hvilka den resande
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var utsatt, som nödgades begagna sig af de gamla diligenserna och andra den

tidens fortskaffningsmedel. Han gjorde det också vanligen endast i högsta

nödfall och efter hela veckors förberedelser. I trakter, der man ännu för 30

år sedan drog i betänkande att anlägga en chaussé, emedan man ej ansåg

nyttan stå i något förhållande till de dermed förenade kostnaderna, der ilar

nu i diligensens och skjutskärrans ställe ånghästen med brusande " fart genom

landskapet, antingen bortförande ett naturalster, som man ej förr förstod

att tillgodogöra, såsom jernmalm, porslinslera, fältspat, stenkol eller trävirke,

eller medförande råämnen till en under tiden uppvuxen industri eller fö-

rande dem tillbaka i förädlad form. I alla dessa fall, eller om genom trak-

ten endast går en transitolinie mellan två betydande handels- eller indu-

striorter, göra sig de välgörande följderna af en lättad samfärdsel på det tyd-

ligaste förnimbara. I den ofantliga skogstrakt, som på gränsen mellan Böh-

men och Baiern sträcker sig hundratals qvadratmil inom båda länderna, upp-

lätos i början af detta århundrade åt industriela nybyggare vidsträckta skogs-

marker för ingenting eller till pris, som voro rent nominela, endast för att

göra dessa trakter, det illa beryktade Böhmenvald, tillgängliga för kulturen.

I följd deraf har visserligen en mycket liflig glasindustri der utvecklat sig,

men hon förmådde dock ej ensam tillgodogöra de ofantliga skogstillgångarna.

Sedan genom jernvägarna alldeles nya åsigter utbildat sig om hvad som i

kommunikationsväg är möjligt eller icke möjligt, ha trävaruprisen fyrdubblats

och dessa trakter derigenom blifvit nästan outtömliga kapitalkällor.

Då kapten Maury, den nordamerikanska marinens berömde hydrograf,

gaf sjöfarten sina vind- och sjökort och visade, huru genom iakttagande af

de deri meddelade anvisningarna resorna emellan de båda kontinenterna, äf-

vensom till och ifrån Australien, kunde betydligt förkortas, beräknade man
den besparing, som . den britiska handelsflottan allena gjorde på den kortare

vägen från England till Amerika, till flera millioner pund årligen. Hvilken

.siffra skulle då uttrycka den vinst, som tillskyndats verlden genom ångbåts-

fartens införande, om man i ett dylikt räkneexempel kunde uppställa den

gamla segelfarten mot den fultonska uppfinningen! Och ångmaskinen, hvar-

igenom jernvägarna och sjöfarten först fått sitt rätta lif, hvilken riktning har

ej han, den nya kulturens son, gifvit tiden! Han låter oss på bergsmans-

Tis producera kraft och arbete, ty med hvarje ton stenkol, som uppfordras i

dagen, kunna så och så många väfstolar sättas i gång, så och så många styc-

ken af de konstrikaste tyg nästan utan allt åtgörande af menniskohanden

frambringas. Stenkolet har derigenom blifvit en långt vigtigare värdemätare

än guld och silfver. Stenkolet är en arbetare och jernet dess verktyg. Om
verlden änriu i dag ville nöja sig med samma belopp arbete, hvarmed hon för

hundra år sedan måste vara belåten, skulle ingen menniska mer behöfva

spänna en muskel till en mekanisk kraftansträngning: de i gång varande

ångmaskinerna skulle vara mer än tillräckliga att gifva den erforderliga kraf-

ten. Men vi äro ej längre så förnöjsamma, vi vilja förbruka mera arbete, än

vi äro i stånd att sjelfva åstadkomma, och detta blir oss endast möjligt genom
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ångmaskinen. Han spränger klippor, sammanbinder höjder och berg, slår

broar öfver floder och städer, bygger hus, spinner ull, sågar sönder träd,

smälter jern, bär varor på sin rygg, för oss bort till främmande länder och

låter oss beundra deras skönheter; han tar skyttel n ur väfvarens och pennan

ur skrifvarens hand, uttorkar träsk och förvandlar dem till fruktbara fält;

han sår, skördar, mal och bakar af mjölet bröd. Saknar en stad friskt vat-

ten, är det han, som skaffar det dit in; han slår mynt, gör med ett ord allt,

allt, och innan han blir gammal och utsliten, sörjer han som ett förnuftigt

väsen för frambringandet af nya maskiner, som arbeta jemte honom och,

när han försvinner, träda i hans ställe. Huru mycket mindre antal böcker

skulle ej tryckas, om ej snällpressar kunde drifvas af maskiner! Skulle tidnings-

väsendet på långt när kunnat få en sådan utveckling, som det nu erhållit?

Skulle — på detta sätt kunde vi hålla på och fråga i oändlighet rörande lika

vigtiga ämnen, och svaret skulle alltid låta: »Nej, icke utan ångmaskinen!))

Derigenom att ångmaskinen sätter oss i stånd att producera så mycken

kraft vi behaga, inspar han åt oss tid, ty han låter oss så godt som ögon-

blickligt frambringa en verkan, livars åstadkommande eljest skulle fordrat en

längre tid. Denna tidsbesparande karakter ha utom ångmaskinen äfven tele-

grafen och fotografin, båda lika öfverraskande genom sina till ett trolleri grän-

sande verkningar.

Ingen uppfinning i hela verlden eller någon tid kan i afseende på det

underbara i sina prestationer ens i aflägsen mån jemföras med dessa den an-

vända kemins och fysikens blommor. Men livarken telegrafin eller fotografin

skulle uppnått sin nu varande fulländning, om de måst utveckla sig i afstängda

dalar eller inom skrän och embeten i stället for, som nu, i offentlighetens

fria luft. De förelöpare, som ligga till grund för dem, hade redan länge va-

rit bekanta, men jorden var ännu ej tillräckligt beredd för fröet, och den

franska regeringen har väl sällan bättre och med riktigare uppfattning af

tiden användt några penningar, än då hon af Daguerre köpte hans uppfinning

och öfverlemnade henne åt offentligheten.

Men vi ha ej blott blifvit rikare på tid och kraft, vi ha äfven blifvit

rikare på stoff. Först och främst förstå vi att fullständigare göra oss naturen

till godo, och för det andra tvinga vi det stoff, vi redan ega, att under en

längre tid och i långt mera skiftande gestalter tjena oss. Liksom en sexårig

tjenstetid tillåter staten att föra dubbelt så många soldater i fält som en tre-

årig, på samma sätt är det med stoffet, som kemin lärt oss att underkasta

tusende nyttiga förvandlingar, innan det får sönderfalla i sina elementarämnen

för att å nyo blanda sig med luften eller jorden. Det fins ej mer några af-

fall. Af sågspån kunna vi framställa socker, härsket smör låter förvandla

sig till en välluktande eter, som ersätter det aromatiska doftet af äplen och

ananas, de fettämnen, som innehållas i sköljvattnet från ullgarnsspinnerierna,

tagas till vara och bearbetas till vagnssmörja eller blifva i gasverkens retorter

förvandlade till en förträfflig lysgas; af brunkol distillera vi olja för våra

lampor och ha i paraffinet ett lysämne, som i skönhet och ljusstyrka öf-
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verträffar alla andra. Med de närande beståndsdelarna i köttet af de tallösa

boskapshjordar, hvaraf Sydamerikas grässlätter vimla och som förr endast

jagades för sina hudars skull, öka vi tillgången på köttföda i tätt befolkade

trakter, sedan ej blott Liebig lärt oss att inpacka det i en till export pas-

sande form, utan äfven svensken Gahn uppfunnit ett säkert medel att hålla

det friskt. Att man lyckats ur stenkolstjära framställa alkohol, är bekant r

men vigtigarQ är denna gasverkens smutsiga, illaluktande biprodukts bearbet-

ning till de praktfulla färgämnen, som i färgerikonsten åstadkommit en fullkom-

lig omhvälfning. För 2 000 år sedan utfärdades i Rom gång på gång förbud

mot bärandet af purpurfärgade kläder som en utsväfvande lyx; endast caesa-

rerna förbehöllo sig rättigheten att begagna purpursnäckans dyrbara färgstoft

till förhöjande af den kejserliga ståten; purpurkläder voro i skattkammaren

det samma som nu för tiden diamanter, perlor och dyrbara vaser. Med hvilka

afundsjuka blickar torde ej mången rik, yppig yngling, mången ädel jungfru

betraktat den kostbara färgen, som i skönhet ej hade sin like! Men om nu

för tiden en kramhandlare ville för sina kunder framlägga äkta purpurtyg,

när de begärde få se på anilinfärgade eller violetta, skulle de skratta honom

midt i ansigtet, om han försökte hålla tal för sin varas godhet. Hvar enda

barnflicka kan i våra dagar bära en vackrare klädning än den, hvarmed de

romerska imperatorerna vid sina triumftåg draperade sina skuldror. Och vårt

färgämne är stenkolstjäran, en verklig universaltinktur, ty det ges ingen

färgskiftning, hvarken i rödt, blått, gult, grönt, brunt eller svart, som ej fås-

vackrast af ett anilin- eller naftalinpreparat, hvilka båda framställas ur sten-

kolstjäran. Men derjemte ger hon äfven en rik parfym, som ersätter bitter-

mandeloljan, och i benzinet ett förträffligt fläckvatten.

Vi kunde anföra ännu en mängd andra exempel, som alla skulle bevisa

oss, hvilka omätliga fördelar lifvet erhållit derigenom, att vården om dess-

intressen blifvit en för alla gemensam angelägenhet. Växa medlen att till-

fredsställa dem i samma proportion, och detta är vid hvarje sundt framåt-

skridande fallet, så ligger just i behofvens mängd och mångfald en af od-

lingens faktorer. Naturligtvis skilja vi ej här kropp och ande. Medan i

barndomen kroppen fordrar den största omvårdnad, skola ju i utvecklingens-

högre skeden förstånd, fantasi och känsla ständigt ha nya önskningar att

tillfredsställa.

Det är den nya tidens kännetecken, att detta rike utan gränser börjar

utbreda sig öfver jorden. Inga skrankor hämma vår blick, tid och afstånd

äro ej mer några hinder; de ha blifvit öfvervunna af ångkraften och den

galvaniska strömmen. Den kalla norden står i omedelbar förbindelse med det

tropiska jordbältet, och händelserna gynna ej mer blott en viss särskild trakt,

utan deras välgörande inflytande sträcker sig hastigt till hela jorden. Hvad en

tänker och uppfinner, blir ögonblickligt mensklighetens gemensamma egendom.

I denna ömsesidiga hjelp och i tillgodogörandet af andras erfarenheter

ligger den väsentliga orsaken till det oerhördt snabba framåtskridandet. Hvar

och en behöfver blott taga vid, der hans närmaste föregångare slutat; allt,
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som gjorts före honom, ligger i öppen dag för hans ögon, och man behofver

nu mera ej, såsom förr alltid var fallet, då forskarna och uppfinnarna ej

visste någonting af hvad som redan gjorts på andra håll, med samma möda,

uppföra hela bygnaden från grunden, för att måhända ej kunna föra den

längre i höjden, än som redan skett. Den enskildes syften uppgå i det helas.

Genom spridningen af alla kunskaper står det i hvars och ens skön att i

högsta grad utveckla sin egendomliga riktning, utan att den harmoniska bild-

ningen derpå blir lidande. De särskilda konsterna och vetenskaperna erhålla

derigenom ett inbördes sammanhang, som måste gifva sig ett allt mera för-

enkladt uttryck. Alla medel, som den inre och yttre naturen erbjuda menni-

skan, blifva på det ändamålsenligaste sätt tillgodogjorda. Framåtskridandet är

ett organiskt växande, som ej beror af någon lyckträff. Uppfinningarnas gång

är på förhand bestämd och framgångarna nödvändiga, emedan frågorna med-

vetet och efter en genomtänkt plan ställas till naturen. Rätteligen kan det i

detta uppfinningarnas århundrade ej längre vara tal om någon uppfinning.

Allt nytt stöder sig på användningen af bekanta lagar; det är blott en

tillämpning, hvartill tiden förr eller senare skulle tvungit.

Forskningens metoder ha blifvit andra; att de äro de rätta, visa resul-

taten. Man betrakte blott utbildningen af en enda konst, fotografin, som så

att säga uppskjutit under våra egna ögon. Man visste, att många silfversalter,,

och i synnerhet jod-, klor- och bromsilfver, under ljusets inverkan förändra-

des. Man visste vidare, att bilder af naturföremål kunde genom slipade glas

(linser) kastas på en skärm och der göras synbara (c a mera obscura). På
dessa båda grundiakttagelser stödde sig Daguerre, då han ville frambringa

sina första ljusbilder. Att han med afsigt ville frambringa dem, är det

oförlikneliga i denna underbara konst, ty framgången' var betryggad genom

kemiska medel, som antingen redan voro bekanta eller som det gälde att

utforska och skapa. Och då vi nu betrakta de fotografiska konstverken, är

det oss väl möjligt att tro, att mellan dem och de första försöken endast

ligger en tid af tretiofem år? Men under denna tid ha frukterna af de an-

stälda forskningarna blifvit så talrika, att de fordra ett särskildt studium, att

de utgöra en rikhaltig, sjelfständig vetenskap, till hvars vård man vid uni-

versiteten upprättar lärostolar. För denna i de minsta detaljer gående utbild-

ning ha vi att tacka den lättade samfärdseln, som bildar ett nät af tusende

ådror och nerver, hvarigenom verlden blir en enda kropp.

Vetenskapen är ej längre en egendom, som uteslutande eges af en enda,

klass. Ofver allt ligga hans rötter hos den stora massan af folket, i det

rörliga friska lifvet sjelft, och tacksamt böja sig hans frukter ned mot den

kraftiga jorden, ur hvilken de hemtat sin saft. Så mycket ha åsigterna

klarat sig, att man nu mera endast af en medveten gemensam handling väntar

en verklig framgång. En hel här har ej att bekämpa större hinder än en

enda man. En gång öfvervunna, lemna de vägen fri. Hvarför skall hvar

och en hålla sitt arbete hemligt, för att den andre skall nödgas på nytt
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besegra samma svårighet? År det ej bättre att med förenade krafter undan-

rödja, livad som minskar gagnet af hvarje enskilds arbete?

Liksom inom vetenskapen bekantgörandet af alla gjorda erfarenheter

medfört en ofantlig besparing af tid, som nu kan användas till hans ytter-

ligare utveckling, på samma sätt har äfven inom det industriela lifvet samma

gemensamhetsanda gjort sig gällande. Det förra isoleringssystemet har vikit

för en bättre insigt, receptens hemlighetskrämeri har nått sitt slut, och der

detta ännu ej är fallet, håller det sig endast uppe genom den enskildas kort-

synthet och blindhet.

Associationer, föreningar, sällskap bilda sig oupphörligt. Genom kapita-

lets sammanläggning, ömsesidig förpligtelse och arbetets fördelning blir priset

på råämnena billigare, krediten större, på samma gång, jemte besparingen i

tid, arbetets alster blifva mera fulländade. Fabriksslöjdens, bergsbrukets,

jernvägs- och ångbåtsförbindelsernas jätteföretag blifva endast genom förenade

ansträngningar möjliga. Den vinst, den enskilde deraf skördar, kommer äfven

allmänheten till godo.

Men det är ej här, som i den vetenskapliga verlden, nog att endast

genom tidningar och tidskrifter meddela hvarandra det nya. Tusende saker,

mönster, material, användningssätt, låta ej beskrifva sig. Derför betecknar

också den tid, då iden till utställningar af konstens och näringsflitens

alster först i liten skala blott för särskilda provinser, men slutligen i jätte-

dimensioner som verldsutställningarna i London och Paris förverkligades, en

vändpunkt i industrins lif. Hvad som på hennes område i jordens alla delar

blifvit uttänkt och utfördt kommer tillsammans under ett tak, och en jem-

förande öfverblick blir på detta sätt möjlig. Ett enda ögonblicks omedelbar

betraktelse gör årslånga ansträngningar öfverflödiga.

Liksom man vill lära af hvarandra, lika så bistår man äfven hvarandra.

De fördelaktigaste exportorterna upptäckas, nya marknader skapas, de särskilda

industrigrenarna draga sig dit, der de naturliga förhållandena äro dem gyn-

nsammast, och här utveckla de äfven sitt friskaste lif. Intelligensen börjar

sin kamp mot slentrianen och privilegiet, arbetets frihet betryggar fliten i

besittningen af arbetets frukter, och krafterna växa under sammandrabb-

ningen.

Väl hade redan sedan medlet af adertonde århundradet industriutställnin-

gar varit i bruk hos Europas bildade folk och de stora fördelar, de bereda

näringarna, handeln, konsten och vetenskapen och derigenom äfven den all-

männa bildningen, länge varit insedda och erkända; men dessa fördelar kunde

endast i ringa grad uppnås, så länge samfärdselsmedlen ännu ej tilläto att till

en jemförande sammanställning förena slöjdalstren från, om möjligt, jordens

alla folk och att från de aflägsnaste länder hastigt och lätt komma till utställ-

ningsorten. Jernvägarna och ångbåtslinierna måste sålunda först öfverspinna

jorden med ett nät, som det var lätt för den enskilde att begagna.

Redan vid förhandlingarna inom den franska juryn rörande 1844 års

utställning kom förslaget till en allmän, internationel utställning, en verlds-
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utställning, på tal. Det stannade dock vid förslaget, och man öfverlem-

nade åt England att sätta det i verket.

Här, der redan 1756 och 1757 Polytekniska sällskapet i London föran-

staltat en pristäflan för prof på tyg, mattor, täcken, porslin m. m., kom
också 1851, alltså först nära hundra år derefter, under drottning Victorias

gemål, prins Alberts lifliga medverkan den första verldsutställningen till stånd.

Enligt den nyss nämde furstens ord skulle utställningen »gifva ett troget

vitnesbörd om och en kfvande bild af den utvecklingsgrad, hvartill hela

menskligheten hunnit, och en ny höjdpunkt, hvarifrån alla folk kunde i sina

ytterligare sträfvanden i sina särskilda riktningar utgå)). Hon skulle likaledes

»framkalla och befästa den öfvertygelsen, att dessa sträfvanden endast i den

mån kunna lyckas, som vi äro villiga att räcka hvarandra en hjelpsam hand,

sålunda endast genom fred, kärlek och beredvilligt bistånd, icke blott de en-

skilda menniskorna, utan äfven jordens folk emellan)).

Och dessa förhoppningar voro ej längre endast en enskild persons önsk-

ningar; det vackra resultatet visade, att snart sagdt hela jordens befolkning

gripits af den stora tanken. Det medvetna sambandet mellan alla den mensk-

liga familjens medlemmar gaf sig för första gången ett synligt uttryck. De
frukter sågos nu mognade, hvartill fröna utsatts genom boktryckarkonsten och

det af henne spridda vetandet, genom tull- och handelsfördragen, de årliga

mötena, först naturforskarnas och läkarnas till behandling af gemensamma
angelägenheter, vidare filologernas och konstnärernas och snart äfven tekniker-

nas, arkitekternas och köpmännens, genom associationerna, kapital- och arbets-

föreningarna, samt först och sist omstöpningen af hela samfärdselsväsendet

genom tidningar, postinrättningar, jernvägar, ångbåtar och telegraflinier.

Ömsesidig bekantskap leder till ömsesidigt erkännande. Men ur det

rättvisa bedömandet af andras värde utvecklar sig denna billighetskänsla,

som, fri från all afund, glades åt det bättre, understöder det mindre goda

och lär
t

sig förklara och urskulda sjelfva det obehagliga, med ett ord den

äkta humaniteten. Och vi kunna ej på ett värdigare sätt afsluta denna in-

ledning till ett verk, som, egnadt åt bildningens sak, skall framställa den

yttre verldens kulturtillstånd, lifvets stora form, i sitt oupplosliga samman-

hang, än med anförandet af följande Wilhelm von Humboldts ord:

»Om vi skulle nämna en ide, som hela historien igenom i allt vidsträck-

tare kretsar och allt synbarare gör sig gällande, en ide, som, om någon, be-

visar hela slägtets ofta bestridda och ännu oftare missförstådda fullkomning,

är denna ide mens kli ghe tens ide: sträfvandet att upphäfva de gränser, som

fördomar och ensidiga åsigter af alla slag uppdragit mellan menniskorna, och

behandla hela menskligheten, utan afseende på religion, nation och färg, som

en enda stor, nära förbrödrad stam, som ett till uppnående af ett gemensamt

mål, den fria utvecklingen af inre krafter, förbundet helt. Detta är

samhällighetens sista och yttersta mål och tillika förklaringen på det af natu-

ren sjelf hos menniskan nedlagda begäret efter en obegränsad förlängning af

sin tillvaro. Hon anser jorden, så långt hon utbreder sig, himlen, så vidt
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han utspänner sitt flammande stjerntält, som sina på grund af en inre rätt,,

som henne gifna till begrundande och verksamhet. Redan barnet längtar ut

öfver de kullar, som omsluta dess trånga hembygd, om också endast för att

sedan lika ifrigt längta dit tillbaka. Ty det är det rörande och sköna hos

menniskan, att längtan efter det önskade och förlorade ständigt bevarar henne

från att uteslutande fästa sig vid ögonblicket. Så djupt rotad i menniskans

innersta natur och tillika så nödvändig för hennes högsta sträfvanden, förblir

denna hela slägtets förening i ömsesidig god vilja en af de stora ledande idé-

erna i mensklighetens historia.»



»Det gamla faller, tiderna förändras,

Och ur ruiner blomstrar lif på nytt.»

Schiller.

Bygnadskonsten och de tekniska

konsterna.

Skönhetsdriften hos menniskan. — Konstsinnets

uppvaknande. — Förberedande skeden. — Konststilar

hos folk rq£d inåtvänd kultur; vestra halfklotet; östra

halfklotet. — Konststilar hos folk, hvilkas kultur ut-

bredt sig: inder, egypter, vestasiater, pelasger och

etrusker, greker och romare. — Kristen och islamitisk

konst. — Renässansen. — Den nyaste tiden. — Fram-

tidens konststil. — Aterblicl^.

Det är behofvet, som tvingar menni-

skorna till eftertanke, arbete och sammanslut-

ning, som leder dem in på hyfsningens väg.

Kampen för tillvaron, sträfvandet att fylla de

närmaste lekamliga behofven väcker andens

slumrande krafter, och med dem vakna äfven högre, andliga behof. Menni-

skan eger utom vilja och förstånd äfven fantasi, och en af fantasins förnämsta

yttringar, som redan framträder hos barnet och den på barnets ståndpunkt
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stående naturmänniskan, är driften att försköna först och främst sig sjelf och

sedan sin närmaste omgifning. Till och med det mest smaklösa, ja, afskyvärdt

fula vanställande af särskilda kroppsdelar, en halfvildes råa tatueringar visa

sig för den uppmärksamme och fördomsfrie forskaren som yttringar af

skönhetssinnet. I de länder åter, der klimatet tvingar menniskan att skaffa

sig kläder, husgeråd och varaktig bostad, blir det ej längre den af kläder

betäckta kroppen, som hufvudsakligen skall förskönas, utan de föremål, som

äro nödvändiga för de dagliga behofven. Men menniskan tänker först då på att

försköna ett föremål, när hon tror sig ha funnit en ändamålsenlig
form for det samma, och vid försköningen kommer hon ovilkorligt att upp-

taga sådana motiv, som på ett eller annat sätt funnos hos saken sjelf i dess

ursprungliga och oprydda form. Hon använder som kärl vissa af naturen

sjelf danade skålformiga kroppar, ett hårdt fruktskal, en musla o. d.,

hon urhålkar sådana med konst af en sten eller ett trästycke, hon formar

dem af en mjuk, bildbar massa, men vid deras utsirande söker hon att efter-

bilda just de former, som af naturen förekomma hos kroppar af liknande ut-

seende, om hon också härvid i många afseenden måste rätta sig efter mate-

rialets beskaffenhet.

Kläder, täcken och mattor förfärdigar hon för smidighetens skull dels

af djurs hudar, senor och fjädrar, dels af växters fibrer och blad. Vid utsi-

ringen häraf ligger det naturligtvis närmast till hands att efterbilda blad,

fjädrar, djur o. d., och hon använder härvid samma material som det, hvar-

med hon sydde ihop skinnen eller bladen, eller hvaraf hon väfde tyget, näm-

ligen tråden.

För uppförandet af sin bostad, liksom för förfärdigandet af de husgeråd,

med hvilka hon förser den samma, på hvilka hon skall ligga eller sitta, i hvilka

hon förvarar värdefulla föremål, med hvilka hon tillsluter öppningar o. d.,

finner hon i träet det lämpligaste materialet. Sättet för sammanfogningen föl-

jer af materialets struktur och öfriga egenskaper: en timmerställning, en hylla

kan anses som typen för alla träkonstruktioner; och verktygens ofullkomlighet

tvingar henne att vid dekorationen ej lemna nämda förhållande ur sigte. Väg-

gar, golf och så småningom äfven tak uppföras af sten eller bildbar lera, der

omgifningarna lemna tillgång till sådant material. Kölden och snygghetens

fordringar nödga omsider till att behänga dess väggar med mattor eller tape-

ter af samma ämne som det, hvaraf kläderna förfärdigades.

Af alla de föremål, som afse att tillfredsställa de menskliga behofven,

intager bostaden otvifvelaktigt det främsta rummet både i afseende på storlek,

varaktighet och betydelse; han utgör på sätt och vis bakgrunden och skåde-

platsen för de öfriga. I den mån som bildningen skrider framåt och skön-

hetssinnet utvecklas så, att menniskan hos de omgifvande tingen fordrar en

viss öfverensstämmelse i form och färg, måste sålunda bostadens form och

beskaffenhet blifva bestämmande för det öfriga.

Häraf kommer det, att bland de tekniska konsterna, d. v. s. bland

dem, som syseisätta sig med förskönandet af nödvändiga ting, bygnadskon-
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sten städse varit den tongifvande, den som gått i spetsen för de öfriga. Kera-

miken eller krukmakeriet, den textila eller väf- ock flätkonsten och tektoniken

kunna på sätt och vis anses som bygnadskonstens döttrar och tjenarinnor.

De öfriga konsterna, måleri, bildhuggarkonst, musik o. s. v., hvilka endast

afse att tillfredsställa skönhetssinnet, framträda först på ett högre kultursta-

dium och kunna således betraktas som bygnadskonstens mera ideala, men

också yngre systrar. I denna bok, som handlar om uppfinningar, om yr-

ken och slöjd, kunna vi ej syseisätta oss med dem. Att gifva en

historik Öfver hvar och en af de tekniska konsterna skulle också med-

föra onyttiga upprepanden, då andra afdelningar af denna bok syseisätta

sig med en eller annan af de samma. Och då dessa i allt, hvad som rör

deras konstnärliga sida, städse noga följa bygnadskonstens utveckling, är

det alldeles tillräckligt, om vi för hvarje skede af denna utveckling kasta en

sidoblick på dessa bygnadskonstens döttrar. Detta motsvarar också naturen

af nämda utveckling. Ty har ett folk nått en viss bildningsgrad, har det

lärt känna sina behof, så måste närmast han dt ver k aren göra sitt till för

att med de medel, som naturen och graden af teknisk färdighet gifva vid

handen, tillfredsställa dessa behof på möjligast ändamålsenliga sätt. Konst-
nären gör sig denna teknik till godo, och under hans händer gestalta sig vissa

sköna former till ett ordnadt system, hvilket bibehåller sin gällande kraft, så länge

folkets lefnadssätt och karakter, äfvensom handtverksskickligheten, ej undergå

några väsentliga förändringar. Det är sådana system, som vi kalla konst-

stilar, af hvilka under tidernas lopp många i närmaste samband med gången

af de olika folkens odling utbildat sig; ofta ha de under århundraden under-

gått blott ringa förändring. Då nu, som sagdt är, bygnadskonsten tongif-

vande går i spetsen för de tekniska konsterna, kommer deras stil att rätta

sig efter bygnadsstilen.

Mer än någon annan konst är bygnadskonsten beroende af klimat och

material, äfvensom, hvad utförandet beträffar, af graden af hand tve rks-

skicklighet. Det är i följd häraf naturligt, att de på hennes område ska-

pade konstverken, för så vidt de uppstått vid samma tid, under samma luft-

streck, hos samma folk, med ett ord under inflytelse af samma yttre förhål-

landen, af samma bildningsgrad, visa en långt innerligare frändskap till sina

former än alstren af andra konster, som mindre berott af allmänna inflytel-

ser än af sin upphofsmans begåfning och åskådningssätt. Derför äro också

på bygnadskonstens område de särskilda stilarna vida strängare skilda från

hvarandra, vida mera betecknande som kännemärken på olika kulturstadier

än alstren af andra konstgrenar. Yi finna också i följd häraf i deras historia

lättare de nödvändiga hållpunkterna för bestämmandet af utvecklingens sär-

skilda stadier.

Men vilja vi följa bygnadskonstens, detta stenarnas språks, historia

från hennes första barnsliga joller till blomstringsperiodernas storartade dik-

ter, få vi ej omedelbart öfvergå till betraktelsen af de fast utbildade stilarna.

Vi måste först, åtminstone i förbifarten, kasta en blick på dessa förstlingsförsök,
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som, så att säga, utgöra de första strålarna af den morgonrodnad, som bör-

jar gry efter barbariets natt. Sådana

Bygnadskonstens förberedande skeden spårar man inom hvarje större

menniskogrupps kultur. Det är först och främst bostaden, som antager olika

former allt efter luftstreck, lefnadssätt och folklynne. Af de halfvilda folk-

slagens i vår egen verldsdel, kelternas, slavernas, pelasgernas m. fl:s bostäder

äro blott få återstoder i behåll, allt för få, att vi med någon säkerhet

skulle kunna rekonstruera dem, men dock tillräckligt många för att bevisa,

att de, liksom de nu lefvande vilda och halfvilda folkslagens, uppträda under

tre hufvudformer, såsom riskojor, pålbygnader, hålor.

Fig. 138. Staden Guadix i Spanien.

Om de båda första formerna ha vi talat redan i inledningen. Af det

sista slaget har deremot en grupp bibehållit sig, hvilken på ett lika öfver-

raskande som intressant sätt visar, huru en århundraden igenom fortsatt sam-

manlefnad med bildade folk ej kan förmå en folkstam, tillhörig en passiv

menniskoras, att öfvergifva ett barbariskt bruk. I Spanien ligger, halfvägs

mellan Murcia och Granada, en stad, Guadix, hvars förstäder och grannbyar

utgöras af tusentals jordhålor, ingräfda i naturliga lerkäglor. Fig. 138 återger

<en på platsen tagen afbildning af denna märkvärdiga stad af jordhålor, hvars
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inbyggare utgöra en blandning af keltiberiska urinvånare med afkomlingar af

afrikanska stammar och zigenare.

Men det är ej endast å boningarna, som bygnadskonstens utveckling

uppenbarar sig. H varje menniska har en aning om ett högre väsens verk-

samhet och tillvaro, hvarje menniskogrupp sätter de gemensamma angelä-

genheterna högre än de privata, erkänner och ärar den enskildes uppoffringar

för det gemensamma bästa. Af denna anledning blifva platserna för gudstjen-

sten och de gemensamma rådplägningarna, äfvensom minnesvårdarna öfver de

för det allmännas välgång fallna, närmast föremål för en konstnärlig behand-

ling. Det är å dem, vi i synnerhet kunna följa bygnadskonstens utveck-

ling, medan vi till en senare afdelning spara betraktelsen af boningshusen

och samfärdselsmedlen.

Fig. 139. Grafvar på ön Koata.

Söka vi taga kännedom om templen, begrafningsplatserna och

de offentliga bygnaderna hos råa folkslag, framstår för oss på ett öf-

verraskande sätt betydelsen af det inflytande, som lefnadssättet utöfvar på
menniskans sinnelag. Alla de stammar, hvilka endast lefva tillsammans i

smärre grupper utan att känna till en egentlig regering, ha merendels högst

dunkla föreställningar om ett högre väsen och anse, såsom Sydamerikas in-

di os da måtto, på sin höjd behöfligt att skydda sina döda mot orening och

rofdjurs åverkan. Hos andra redan något talrikare jägarstammar i

Amerika finnes en plats för guds tj ensten, visserligen endast utmärkt genom

ett par smala stänger med ett slags halmdockor på toppen, bilder af solen

och månen, eller genom flera i en qvadrat uppstälda stänger med risknippor

eller genom ohuggna stenar eller heliga träd. Yid foten af dessa offerställen

hopa sig så småningom massor af hufvudskallar. Offentliga bygnader känna
Uppfinningarna?, bok. I (u. S). 1^2
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dessa stammar ännu icke. Sådana folk deremot, hos hvilka sinnet för gemen-

samma angelägenheter hastigare utbildat sig i följd af ett nära samman-

boende, t. ex. tinguianerna, hvilka bo på ön Luzon (Manila) i pålbygnads-

byar, ha* visserligen offentliga rådplägningshyddor och bisätta omsorgsfullt sina

döda i. de efterlefvandes omedelbara närhet, men gudstjenst, tempel och dylikt

äro dem fullkomligt främmande begrepp.

Först der, hvarest tempel, grafvar och offentliga bygnader erhålla en

likartad utbildning, begynna tecknen till en bygnadsstil att visa sig, i

början, blott i sträfvandet efter regelbundenhet i grundanordningen, efter jemn-

mått i formen eller efter karakteristiskt uttryck i proportionerna och de de-

korativa elementen.

Uppträdde alla dessa tecken samtidigt, vore bygnadsstilen färdig. Men
i början visar sig alltid blott det ena eller det andra, ofta alldeles på samma
sätt å bygnader, som härröra från till tid och rum vidt skilda folk, utan att

det hittills lyckats forskningen att uppvisa något annat sammanhang än en

temligen likartad bildningsgrad hos de i fråga varande folken. Sålunda åter-

Fig. 140. Indisk graf (tope) vid Sanchi. Fig. 141. Dansk grafhög.

finna vi på Gurianbergen i Afrika, Nilgerribergen i Indien, i Arabien och

södra Ryssland alldeles samma portlika ställningar af stora stenar som de

keltiska urinvånarnas i Bretagne s. k. »lichavens», råmärken, som beteckna

utgångspunkterna, ej för en folkvandring, utan för en bildningens rundresa

kring jordklotet. På samma sätt likna mussgonegrernas runda, nästan bikup-

lika grafkullar i mellersta Afrika på ett i ögonen fallande sätt grafhögarna

vid Kopal och de s. k. demongrafvarna vid Sibiriens gräns, hvilka båda här-

röra från buddaismens äldsta tider.

De äldsta egyptiska bygnaderna ha likaledes sina motsvarigheter på
den andra sidan af jordklotet i Sydamerikas gamla inkariken. Der

finna vi först och främst i Ayacucho oformliga ruiner af pyramider. De något

bättre bibehållna minnesmärkena vid Tiaguanaco i Bolivia bestå af långa

räckor af fyrkantiga pelare och en ur ett enda klippblock utarbetad fyr-

hörnig bygnad med dörrar, fönster, reliefer o. s. v* Manko-Kapaks af ore-

gelbundna stenblock murade hus, soljungfrurnas af huggen qvadersten upp-

bygda kloster på en ö i sjön Titicaca, den af 20 till 32 fot höga block
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utan jern uppförda fästniiigen vid Cuzco, äfvensom de herbergen, tombas,

som de sista inkas läto anlägga vid stora vägen till Cuzco och som äro

högst omsorgsfullt utförda, visa, liksom grafvarna på ön Koata i den ofvan

nämda sjön, former (fig. 139), som vi under fortgången af vår betraktelse

skola möta ej blott å de egyptiska bygnaderna, utan sedermera äfven å pelas-

giska och etruskiska grafvar.

En annan grupp af pelasgiska grafvar i Mindre Asien och Italien har

sin motsvarighet i Nordamerikas Förenta stater. Der finna vi nämligen

många hundra kägelformiga grafkullar, uppförda dels af jord, dels af sten, ända

till 670 fot i diameter och 100 fot i höjd. Andra vid S:t Louis och Point-

Creek höja sig i afsatser, liksom de äldsta egyptiska pyramiderna. Befäst-

ningarna, af hvilka spår finnas å samma ställen, äro merendels omgifna af

Fig. 142. Stonehenge vid Salistmry.

vallar i åttkant. På Söderhafvets" öar, särskildt på Påskön, förekomma

ej sällan stora stenhögar af pyramidform, och lika så visa de s. k. morais,

invigda begrafningsplatser, en viss arkitektonisk anordning, i det de från

en rätvinklig bas höja sig i flera afsatser och på något afstånd omgifvas af

murar. I stället for dessa finner man stundom en skidgård eller en rad af

stenar.» Denna inhägnad genom rader af upprättstående stenar återkommer på

andra håll, t. ex. vid buddaismens äldsta bygnader i Ostindien. Dock ha vi

på närmare håll liknande exempel på vaknande sinne för bygnadskonst: i

vestra Europa, på Medelhafvets öar, i Mindre Asien, alla härrörande från

folk på samma bildningsgrad som de redan nämda. Vanligen tillskrifvas de

kelter, pelasger o. s. v.
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De enklaste, konstgjorda kullar utan omhägnad (fig. 141) förekomma

talrikast i norra Europa; dock finnas de äfven annorstädes, särskildt på öarna

i den grekiska arkipelagen. De bestå antingen af jord eller småsten, och de

s. k. druidiska likna på ett anmärkningsvärdt sätt de ostindiska toperna. I

några har man vid öppnandet funnit lik i ett slags stenkistor eller i små,

af stenhällar bildade kamrar. Sådana äro Sveriges »gånggrifter», Danmarks,

»jaettestuer» och »runddysser», Tysklands »hunengräber». Stundom saknas de

små kamrarna helt och hållet, eller äro de tomma. En del sådana kullar har

måhända tjenat till råmärken eller att bevara minnet af vigtigare tilldragel-

ser. Sålunda läto Alarich och Childerich efter ett fredsfördrag uppkasta två

jordkullar, hvilka skulle utmärka gränsen för hvarderas område.

Ett annat slag af dylika minnesmärken är stenpelarna eller menhirs^
de förekomma med och utan inskrifter och synas ha varit dels sinnebilder af

gudomligheter, dels gränsstenar, dels graf- eller minnesvårdar.

Väggs ten arn a, hvilka före-

komma på många ställen i England,

Sverige och Frankrike, utgöras af

ett väldigt stenblock, liggande of-

vanpå ett annat eller på en berghäll

så, att det låter försätta sig i en

vaggande rörelse utan att dock för-

lora jemvigten. De T synas ha egt

någon mystisk religiös bestämmelse

eller haft betydelsen af ett slags ora-

kel. Portallika, af tre stenar samman-

satta minnesmärken, af portugiserna

kallade antas, finnas i vidt skilda de-

lar af vår hemisfer, särskildt i Eng-

land och Frankrike . B o r d s s t e n a rn a>

»dolmen», »lechs», »hiinenbette», äro sammansatta af flera i fyrkant saiman-
stälda smärre klippblock, ofvanpå hvilka vanligen en större flat stenhäll hvilar.

Stenkistorna, »kistven», i Frankrike kallade »grottes des fées» och sär-

skildt ofta förekommande i Bretagne, likna de föregående, men äro så inrät-

tade, att underlaget fullkomligt omsluter ett aflångt fyrkantigt rum; stundom

äro de utvidgade till täckta gångar af ansenlig längd. Ett ännu tydligare

sträfyande efter arkitektonisk gruppering visar en del stensättningar af en-

staka upprättstående stenar, som äro anordnade i en rät eller flera parallela

rader. Vid Carnac nära Quiberon i Bretagne stå ill rader nära 4 000, af

hvilka ännu vid pass 1 200 stå upprätt och några äro ända till 33 fotf höga.

Liksom sfinxalleerna vid de egyptiska templen, synas de hafva utgjort ett

slags ingång till offer- eller gudstjenstplatserna. Dessa äro för öfrigt meren-

dels betecknade genom stenkretsar, i Skotland och Irland kallade crom-
lechs, i England stonehenges. De förekomma i Europa i synnerhet i

Danmark, Spanien, Portugal, England pch Bretagne, i Tyskland (vid Helm-

Fig. 143. Kyklopisk mur i nejden af Suna.
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städt), äfvensom på ön Sardinien, på Baleariska öarna ocli utom Europa

på Söderhafsöarna samt vid Haiderabad i Ostindien. Cromlechen vid Aven-

bury utgöres af en yttre, af upprättstående stenar bildad krets af 1 380 fots

•diameter med två ingångar, till hvilka leda stenalleer; inom denna yttre krets

finnas tre mindre, jemte hvarandra liggande, som omsluta en väldig stenpelare

och en »lech». Det hela är nästan förstördt, liksom stenkretsen eller choir-

gaur (spökdansen) vid Salisbury, om hvars forna utseende vi fä en föreställ-

ning genom afbildningen å fig. 142.

Några af dessa stenkretsar äro uppförda af enstaka, jemte hvarandra

stälda eller lagda block, på sätt och vis liknande ett plankverk; andra ut-

göras deremot af murar af temligen ursprunglig konstruktion. Sådana äro

t. ex. de s. k. kyklopiska murarna i Italien, som vanligen tillskrifvas pelas-

gerna, men enligt noggrannare forskningar härröra från japygerna och andra

Italiens urinvånare, och hvilka i sin ordning på ett anmärkningsvärdt sätt

öfverensstämma med de peruanska bygnaderna.

Ornament. Men det är ej blott å bygnader, som man märker en sådan

frändskap mellan de mest fjerrboende folk; den yttrar sig äfven vid utsiran-

det af husgeråd, kärl och tyg.

Det första, hvarpå man härvid tänkte, var naturligtvis att anbringa vissa

-enkla, regelbundet återkommande figurer, och sålunda uppstodo de parallela,

våg- och zigzaglinierna. Sådana ornament finna vi å fynd från de schwei-

ziska pålbygnaderna så väl som å kärl ur grafhögarna, och en jemförelse med
tatueringen på en nyzeeländare (fig. 69) eller en höfding från ön S:t Christina

(fig. 70) bevisar just den öfverensstämmelse, hvilken vi nyss antydde. Dessa

prydnader äro temligen enahanda å bronsföremål och lerkärl. Till några sy-

nes man ha hemtat motiven från nätbindningen eller det äldsta slaget af väf-

nadskonst. De ringa återstoder af väfnader, hvilka finnas qvar från en så

aflägsen kulturperiod och till större delen härröra från de schweiziska pål-

bygnaderna, utgöra ett bevis härpå; de omtalas närmare på ett annat ställe

i defta arbete.

Framstegen på den dekorativa konstens område återverkade i alla hän-

delser på bygnadskonsten, i det man satte allt större värde på noggranhet i

utförandet och i följd deraf åter igen leddes till uppsökande af prydligare

former. På detta sätt skrider utvecklingen af den arkitektoniska konsten tem-

ligen raskt framåt, och de nyfunna formerna förena sig snart till ett harmo-

niskt system. Dessa formsystem eller stilar låta sammanfatta sig i enskilda

grupper, som vanligen ordnas efter den tid, hvarunder de nått någon synner-

lig utveckling eller utbildning. Man gör sålunda skilnad mellan antika,
d. v. s. förkristna, samt fornkristna, medeltids- och renässansstilar
o. s. v. Här uppställa vi deremot efter det inre sammanhanget med de be-

tydelsefullaste folkens kulturhistoria två hufvudgrupper : bygnadsstilarna
hos folk med inåtvänd kultur och bygnadsstilarna hos folk, hvil-

kas kultur utbredt sig vidare.
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Bygiiadsstilar hos folk med inåtvänd kultur.

Den allmänna karakteren hos alla dessa stilar består i en viss ensidighet

i formbildningen under öfvervägande inflytelse af den omgifvande naturen ; här-

jemte märkes en viss ängslig likformighet i utförandet, ej sällan förenad med
otymplighet och en tydlig förkärlek för något särskildt material, samt en ofta

tygellös fantasis herravälde Öfver förståndet. Redan förut ha vi nämt, att

man af vissa gemensamheter i form mellan olika stilar skulle vilja sluta till

ett ömsesidigt inflytande, men att detta, åtminstone hittills, ej faktiskt kunnat

ådagaläggas. Denna skenbara frändskap i form är måhända helt och hållet

en nödvändig följd af likartade yttre vilkor, sådana det geografiska läget, den

omgifvande naturen o. s. v. gestaltat dem,

Amerikas urinvånare. Det vestra halfklotets folk ha ej, såsom de vida

äldre asiatiska, någon historia. . Deras politiska och kulturhistoriska utveck-

ling har gått förbi utan att utöfva någon varaktig inflytelse på andra folk;

icke desto mindre kan man uppvisa åtskilliga gradationer i deras kultur, t. ex.

i de nordamerikanska urinvånarnas bygnader. Medan de redan nämda
grafkullarna och jordvallarna vid S:t Louis och Point-Creek ännu vitna om
en ganska låg bildningsgrad, kunna vi af ruinerna i Ohio och Missouri sluta

till ett mera utveckladt kulturlif. Derpå häntyda framför allt befästnin-

garna, af ända till 740 fots längd och 640 fots bredd med murar af om-
kring 13 fots höjd, nedtill 22 fot tjocka, och med grafvar af 22 fots bredd

eller ännu mera, dels fortlöpande i långa räckor, dels fyrkantiga, dels runda,

ja, ofta liknande dem, som ännu för femtio år sedan brukades å våra egna

fästningar. Stenmurarna, af betydlig längd och ofta 15—30 fots bredd,

äro merendels mycket låga och löpa vanligen jemsides, två och två; ofta bilda

de äfven koncentriska kretsar och torde då hafva haft samma bestämmelse

som de britiska cromlechs. I figurer och inskrifter, inhuggna å klipp-

väggar, vilja vissa amerikanska lärda se verk af feniciska underhandlare från

tiden omkring 1800 år f. Kr.

Grafkullarna äro uppkastade af jord eller af sammanhopad småsten. De
i norden belägna äro 4—6 fot höga, med 11—14 fots diameter; de i söder

ha ofta ända till 80—100 fots höjd och vid basen en bredd af ända till 640

fot. Denna storlek, jemförd med det noggrannare utförandet äfven af sten-

murar o. d. i de sydligare nejderna, häntyder på ett kulturens framåtskridande

från norr till söder.

Följa vi denna anvisning, finna vi i sjelfva verket, att Central-

amerikas urinvånare stodo på en vida högre grad af odling. De egde en

ganska utbildad mytologi. Deras gudomligheter, merendels personifierade

stjernbilder, åtnjöto högtidlig dyrkan; härtill kommo praktfulla likbegängelser.
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Det flitiga bruket af hieroglyfer till inskrifter å bygnader befrämjade utveck-

lingen af målarkonsten, som härvid fann sin första större uppgift.

Den mäktigaste af de många stammar, som innehade Anahuac (Me-

jico), o lm ekern a, bodde i Tlascala. Deras grafkullar voro merendels upp-

kastade af jord, få beklädda med huggen sten. Det förnämsta af deras teo-

callier (tempel) reste sig på pyramiden vid Cholula (fig. 144), hvilken vid ba-

sen mäter 1 525 fot i fyrkant och har en höjd af 185 fot samt är uppförd af

tegel utan murbruk; pyramiderna vid Tlascala äro mindre och brantare.

Kamrarna i det inre af dessa pyramider och af grafkullarna äro täckta ge-

nom stenskiktens öfverkrakning. Dessutom finner man kyklopiska murar,

sannolikt återstoder af befästningar, äfvensom cisterner och vattenledningar;

de senare äro städse öppna kanaler, förda Öfver dalarna på bankar, aldrig

på broar. Murbruk synes man ännu ej ha känt till.

Fig. 144. Teocalli vid Cholula (restaurerad framställning af O. Mothes).

Toltekema inföllo omkring 596 e. Kr. i Mejico och intogo år 648 riket

Anahuac. De underkufvade olmekerna och anlade först hufvudstaden Tula

samt derpå en annan, Palenque, hvars ruiner 1787 upptäcktes af Antonio del

Rio och i vårt århundrade blifvit ytterligare beskrifna af Humboldt och andra.

Båda voro utsirade pä det mest glänsande sätt. Af bygnaderna finnas qvar

ruiner i mängd, å hvilka man tydligt kan iakttaga bygnadskonstens smånin-

gom fortgående utveckling. Till en början vacklar man ännu mellan trä- och

stenbygnader. Pyramiderna voro utförda i sten, och kring livar och en af

de större afsatserna gick en rad gemak; mellan hufvudafsatserna voro lägre

trappsteg anbragta. Taken öfver gemaken, äfvensom taken å de på toppen

sig höjande templen (teocallierna), voro utförda i trä och täckta med jord.

Afven väggarna å framsidan voro till en del af trä. Längre fram efter-

gjorde man i sten träkonstruktioner. Från denna tid (omkring 1050 e. Kr.)
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härstammar teocallin Las Llajas vid Palenque, äfvensom den alldeles lika,

men vida mindre pyramiden vid Papantla samt den mindre af de båda teo-

callierna i Palenque och palatset i Zayi. Afbildningarna (fig. 145, 146) ge

närmare föreställning härom.

Från den tredje perioden, karakteriserad genom ett fullständigt och följdrik-

tigt genomförande af konstruktionen i sten, härrör rikspalatset i Palenque jemte

den stora teocallin, den lilla teocallin vid Tucapan samt många andra bygnader.

Bygnadernas murar äro ofta försedda med en rödaktig, omsorgsfullt glät-

tad rappning. Ljusöppningarna synas ej ha haft luckor, hvilket deremot va-

rit förhållandet med dörrarna. Tegel och trä har man helt och hållet und-

vikit; livalf förekomma ej heller, men större dörröppningar och rum i det

Fig. 145. Teocallin Las Llajas vid Palenque.

inre äro täckta genom skiktens öfverkrakning; utvändigt äro sådana tak

täckta med på skrå lagda stenplattor. Ofta äro innantaken högst upp öppna

och försedda med ett litet, på små kolonner hvilande ljustak, såsom i den

stora teocallin i Palenque, hvilken reser sig på en underbygnad af 1 185 fots

omfång och 64 fots höjd. Ofver kranslisterna höja sig trappformiga tinnar.

De talrika skulpturerna, allvarliga och värdiga, påminna om egyptiska och

indiska arbeten och äro ofta utförda i gipsstuck. Af egentliga befästningar

har man ej funnit några spår, men de bibehållna, ända till 77 fot höga

tornen, de underjordiska grafrummen, broarna och vattenledningarna vitna om
en hög kultur.

Adelns och de rikas boningar voro merendels uppförda i två våningar

af sten med kalkbruk; de hade platt tak och torn med skottgluggar. De
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fattigares hus voro uppförda af obrändt tegel eller af sten med lerbruk ocli

täckta med rör, men innehöllo alltid, utom boningsrum och kornbod, badkam-

mare och ett litet bönrum.

Aztekerna uppträdde mot slutet af 1100-talet i Anahuac, underkuf-

vade de redan genom andra stammar eller genom pest och hungersnöd deci-

merade toltekerna och beherskade Mejico ända till 1519, då de guldlystna

spaniorerna i blind omvändelseifver nedtrampade detta fint bildade folks

blomstrande kultur. Aztekernas religion och konst liknade toltekernas, men
voro vida mera utbildade. De utförde t. ex. målningar på papper, hvilket de

iorstodo att skickligt bereda af agavens fibrer, eller på omsorgsfullt glättadt

bomullstyg. Af sådana målningar utgjordes deras skrift, och former och

färger hade der sin betydelse. Deras teocallier ha fasaden noggrant vänd

mot öster; de ligga på konstgjorda kullar, stundom kägelformiga, men
vanligast i form

af trappyrami-

cler, och väcka

ännu i dag genom

sin storlek och

arbetets sorgfäl-

lighet beundran.

Templets topp

uppbar ofta guda-

bilder, men mån-

gen gång hade

dessa sin plats vid

sidan af offerhär-

den för den heli-

ga elden framför

templet, eller sto-

do de på tempel-

terrassen. Templets yttermurar voro målade med röd ockra eller öfver-

lastade med i sten huggna prydnader, hvilka synas ha blifvit utförda först

efter bygnadernas fullbordande.

Konungarnas gra fvar liknade teocallierna, men voro smalare och saknade

templet på plattformen.

Hufvudtemplet befann sig alltid, så äfven i hufvudstaden Tenochtitlan

(Mejico), i midten af staden; kring det samma gick en mur. Den med pole-

rad sten belagda tempelgården omslöt tillika ett antal offentliga bygnader.

Fyra portar, åt hvar sitt väderstreck, ledde in till stadens hufvudgator; livar

och en af dessa hade öfver sig en vapensal och vaktlokal. Lyxen i utsiring

tilltog naturligtvis, i den mån rikedomen ökades.

Den rikaste utsiringen visa de aztekiska bygnaderna från senare tid;

sköna gesimser med blomstervindor, en mängd uthuggna figurer och målningar

bevisa, hur långt i bildning detta folk, hvars svaga återstoder nu sjunkit

Fig. 146. En del af palatset i Zayi.



186 BYGNADSKONSTEN OCH DE TEKNISKA KONSTERNA.

så djupt, en gång hade hunnit. När Hernando Cortez och hans spaniorer

kommo fram till aztekernas hufvudstad, räknade de 360 torn, som höjde sig

öfver Mejicos husrader, och ej mindre var eröfrarnas förvåning vid anblicken

af de 3 000 templen, af hvilka i synnerhet ett var af utomordentlig prakt och

skönhet. Boningshusen, samtliga massivt bygda, hade den egendomligheten,

att de första våningarna i de olika husen gatan utefter voro förenade med
hvarandra genom gallerier. Denna omständighet försvårade i betydlig mån
intagandet, då aztekerna försvarade sig just från dessa gallerier.

Fig. 147. Den stora teocallin i Mejico; restaurerad framställning af O. Mothes.

Glanspunkten bildade naturligtvis hufvudteocallin med sin af ormmuren
omgifna heliga plats. Redan' å denna murs listprydnader se vi några af dessa

ornament, som så ofta förekommo hos Europas bronsåldersfolk. Ett fullstän-

digare begrepp om aztekernas ornamentik ger oss, utom fig. 146, afbildningen

af den berömda kalenderstenen, som räddats undan förstörelsen genom att bli

inmurad i en af sidoväggarna i Mejicos katedral. I afdelningen om skrifkon-

sten skola vi egna honom en närmare uppmärksamhet.

Vi gå öfver Stilla hafvet till det östra halfklotet och möta här först två

mäktiga folk, hvilkas kulturlif visserligen ej helt och hållet stelnat, men
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som dock sedan århundraden blott långsamt skridit framåt. I deras bygnader

framträder detta fullt tydligt. Ensidiga och rörande sig inom bestämda, föga

föränderliga former, visa dessa verk, oaktadt djerfheten i former och mång-

falden i grundplan, dock alltid samma stil.

Kineserna stå ännu på nästan samma grad af odling, som de uppnått

redan under dynastin Tsje-u (1122—248 f. Kr.) och som de med oförmin-

skad seghet bibehållit under striderna mot de vilda nordiska hiong-nu (kan-

ske hunnerna) samt se-

dan dess och ännu i dag

under mongolernas och

mantsjuernas herraväl-

de. Några framsteg på
den en gång så löftes-

rika banan ha de egent-

ligen ej gjort, väl huf-

vudsakligen i följd af allt

för ringa umgänge med
andra folk.

Den äldsta kända

bygnaden är den så ofta

omtalade kinesiska mu-
ren, hvilken bygdes i tred-

je århundradet f. Kr. Han
löper öfver berg och dal

en sträcka af 200 sven-

ska mil, är 26 fot hög

och på de smalaste stäl-

lena 11,8 fot bred, å an-

dra deremot vida tjoc-

kare, och består af två

tegelmurar med tinnar,

mellan hvilka jord är

fyld och som hvila på
en grundval af huggen

sten. Genomgångar, portar o. s. v. äro hvälfda.

Hela detta kolossala arbete är, liksom de flesta äldre befästningar af lik-

nande art, sedan många århundraden försummadt och faller så småningom i

ruiner. I bättre skick befinna sig kanalerna, hvilka i alla riktningar genom-

korsa det väl odlade och tätt befolkade »midtens rike»; dammar af mörka

marmorblock infatta dem på ömse sidor. De otaliga broarna ha bågar af

ända till 53 fots spännvidd och derjemte mycket smala pelare. Der större

spännvidd varit af nöden, har man tillgripit träkonstruktioner. Båda slagen

äro ofta prydda med kolonner och sirliga bildhuggerier.

Fig. 148. Port i Peking. Efter en originalfotografi.
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Minnes vårdarn a utgöras af ett slags bildstoder och af triumfbågar

(peilows). De senare stå merendels vid landsvägen och likna helt och hållet

äreportarna i öppna, d. v. s. obefästade städer, ehuru peilows hvila på

postament och ej äro afsedda för genomgång. Fig. 148 visar en sådan port

i Peking. I formerna hos dessa minnesvårdar, äfvensom å templen och andra

bygnader, kan man ganska väl urskilja tre utvecklingsgrader. Kineserna kände

redan i tredje århundradet f. Kr. hvalfvet ; stadsportar, broar och triumfbågar från

denna tid visa rundbågar eller hästskobågar på svaga pelare och ha i formen

en aflägsen likhet med romerska bygnader. Mongolerna medförde från sina*

stepper förkärleken för den lätta

tältformen och den denna motsva-

rande fantastiska träkonstruktio-

nen. Ånnu vitna många af de

äldre pagoderna om denna rikt-

ning, hvarpå fig. 149 kan ge ett

exempel. Men sedan omkring

100 år tillbaka har kinesernas

arkitektur blifvit betydligt enklare

och nyktrare, såsom redan en

blick på fig. 150, en i Peking i

början af detta sekel bygd pagod,

bevisar. De flesta af dessa tem-

pel äro omgifna af heliga lundar

och gårdar med gallerverk och

portar, till hvilka begrafnings-

platserna ansluta sig. Kinesernas

äldre grafbygnader utgöras af

runda kullar med stensockel och

brant sluttning; på de nyare be-

grafningsplatserriå finner man min-

nesvårdar af den mest omvex-

lande form.

Kinesernas ornamentik lider

af samma fel som deras arki-

tektur. Byggmästarna sågo sig

genom den nödvändiga hänsynen

till material, fordringar på fasthet o. s. v. stängda inom vissa skrankor.

Porslinsmålaren, elfenbenssnidaren, väfvaren och tygtryckaren, som ej häm-
mades af liknande fordringar, kunde ohejdadt öfverlemna sig åt sin fantasi

och förleddes genom sträfvandet att oupphörligt skapa nytt, utan motsva-

rande förmåga att ändra stilen sjelf, till de galnaste öfverdrifter. Deraf

dessa grinande gestalter, denna underliga blandning af enstaka täcka motiv

med det mest oharmoniska virrvarr af linier, deraf detta hopgyttrande af

de mest heterogena former, hvilket vi vanligen finna å kinesiska tyg, sol-

Fig. 149. Pagod i äldre stil.
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fjädrar, kärl och lackerade .arbeten, medan åter igen andra mönster, t. ex.

det å lig. 151 framstälda, göra ett vida redigare intryck genom den geo-

metriska stommen för de enskilda ornamenten. Kinesernas ornamentik är

nästan uteslutande ytornamentik, och genom ett strängt fasthållande af denna

dess karakter blir totaleffekten mången gång god, oaktadt de ofta osköna

motiven. Ytterligare höjes denna effekt genom ett sundt och kraftigt färg-

sinne, som visserligen i äldre konstverk uttalar sig på ett skönare sätt än i

senare produktioner, men dock icke helt och hållet saknas i dessa. Kineserna,

liksom japaneserna och de öfriga orientaliska folken, ha aldrig så helt och

1 i_ 1 Nyare pagod i Peking.

hållet uppgifvit de riktiga principerna för ytdekorationen som de vesterländ-

ska folken, och der växter eller djur, menniskor eller landskap framställas,

intaga de alltid, som sig bör, en underordnad ställning så väl genom den

stiliserade behandlingen som genom sättet för färgläggningen.

Japaneserna ha en vida mera allvarlig, lugn och praktisk karakter än

kineserna och motsätta sig ej heller de vetenskapliga och tekniska framste-

gen. Detta visar sig naturligtvis äfven i deras bygnadsstil, ehuru den japan-

ska stilen på det hela taget skulle kunna anses som en utgrening af den ki-

nesiska och den fria utvecklingen dessutom hittills hämmats af den feodala



190 BYGNADSKONSTEN OCH DE TEKNISKA KONSTERNA.

författningen och ett strängt polisväsen. Templen (mia) ligga merendels på

leende kullar eller äro omgifna af lundar; genom en allé eller uppför en

stentrappa kommer man till en port, bakom hvilken den egentliga tempel-

gården utbreder sig.

Templen sjelfva äro ej centralbygnader, d. v. s. runda eller månghörniga,

såsom hos kineserna, utan ha formen af ett hus med förhall. Till dem

sluter sig vanligen

en inhägnad för ett

heligt träd eller

något liknande fö-

remål för dyrkan

(fig. 152).

Städerna äro mer-

endels utan murar,

vallar och grafvar

och gatorna skilda

från hvarandra ge-

nom portar, som

likna de kinesiska.

Ben mäktiga, hittills nästan suveräna adeln residerar i borglika boningar,

skyddade af vallar och befästningar.

Begrafningsplatserna äro vanligen anlagda som parker. Alla grafvar äro

prydda med minnesstenar, antingen flata hällar eller kägellika, hvilande på
en sköldpadda.

Fig. 151. Kinesisk ornamentik.

Fig. 152. Japanskt tempel.

Japanesernas husgeråd, kärl och tyg likna i många afseenden de kine-

siska så väl i brokighet och val af prydnader som till sina hufvudformer,

men de utmärka sig framför dem genom liniernas behag, proportionernas

renhet och en måttfullare dekoration.
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B.

Byggnadsstilar hos folk, lrvilkas kultur utbredt sig.

De hittills omtalade folken ha antingen undandragit sig inflytelsen af

omgifvande kulturströmningar eller blifvit alldeles oberörda deraf. Sjelfva ha

de i alla händelser ej utöfvat något inflytande på dessa rörelser. Vi vända

oss nu till sådana folk, som till och med i de fall, då deras stater blifvit

förstörda och gått under, alltid haft ett visst inflytande på det kommande,

som med ett ord utbredt sin kultur. Deras kultur och bildning, ja, äfven

deras religion, ha delvis gått i arf till deras efterföljare. I fråga om deras

bygnadskonst se vi, att, om också knapt ett enda alster af deras omedelbara

verksamhet bibehållit sig till efterverlden, vissa karakteristiska egendomlig-

heter dock ha upptagits af deras efterföljare, så att de olika bygnadsstilarna

hos alla dessa folk bilda en nästan oafbruten serie, af hvars led hvart och

ett på sätt och vis växt fram ur de föregående. På det förra hållet samman-

sattes en enda stil af beståndsdelar från två, här framgå åter igen två ur

en, så att man nästan kunde känna sig frestad att uppställa ett stamträd

för bygnadsstilarna. Vi kunna emellertid på detta ställe blott syseisätta oss

med de vigtigaste leden af denna kedja och af dessa till och med blott i stör-

sta korthet framställa hufvuddragen.

Indisk bygnadsstil. Vi äro vana att söka all odlings vagga vid Hima-

laja. Den aktivaste bland de aktiva menniskoraserna, den ariska (arja), hade

här sitt hem. Då bergets sluttningar blefvo för tätt befolkade, vandrade om-

kring år 1400 f. Kr. en del af arerna ned mot sydost till landet mellan Indus

och Ganges. Ostindiens råa urinvånare måste vika för främlingarna. Likväl

synas eröfrarna ha upptagit så mycket af de underkufvades religion och åskåd-

ningssätt, att det lilla, som vi genom nyare forskningar känna om Ostindiens

äldsta kultur, visserligen bestyrker folkets frändskap med de baktriska arerna,

men dock här och der afviker. Vi måste här upptaga ett och annat ur reli-

gionshistorien, då blott derigenom stilförgreningarnas uppkomst kan begripas.

Så småningom utbildade sig bramaismen, och småningom insmög sig äfven

en mängd missbruk och oformligheter deri. Då framträdde Sakya-Muni, en

år 623 f. Kr. född ättling af solkonungarna, som några generationer förut

blifvit fördrifna från Aud till Himalaja, och påstod, att i honom hade Gau-

tama-Budda, en af den gamla religionens öfvergudar, för fjerde gången som

menniska nedstigit på jorden. Han dog år 534, en nitisk förkunnare af den

af honom reformerade religion, som man kallar buddaismen.
Då dessa reformer i synnerhet afsågo folkets upplysning och öfvertrons

utrotande, satte sig större delen af presterskapet emot dem. För att lät-

tare vinna insteg hos folket ökade de antalet af de af buddisterna erkända

22 profeterna (tirthakars) med två, hvilkas läror bättre motsvarade deras

afsigter. Den af dessa och presterna sammansatta religionen, dsjainismen,
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undanträngde redan omkring år 400 e. Kr. delvis buddaismen och vann sär-

skildt de maktegande för sig. Sedermera lyckades det likväl bramanerna att

få den äldsta religionen, bramaismen, åter erkänd som statsreligion. Med sitt

oändliga antal gudar, fattbart blott för den djerfvaste fantasi, och sina guda-

sagor föreföll också denna lära folket beqvämare och presterna mera vinst-

gifvande än den renare buddaismen.

Ehuru nu de bygnader, som framkallades genom dessa tre religioner, till

sin grundanordning äro högst olika, kunna likväl de särskilda grupperna

anses som förgreningar, ja, fortgående ut-

veckling af en och samma stil, den in-

diska, hvilken vi här upptaga först, ehuru

han ej kan räknas till de äldsta stilarna.

Men emedan han utöfvat blott ett mycket

ringa inflytande på bygnadsstilarnas ut-

veckling i det stora hela, bildar han en

passande öfvergång från det förut behand-

lade slaget af stilar till de följande. Nu
har han utslocknat, sedan först muhame-
danerna på 1000-talet infallit i Ostindien

och 1526 grundat Stora Mogols tron i Delhi,

samt derpå européerna mot slutet af 1600-

talet inträngt och beröfvat Indiens högt od-

lade folk dess sjelfständighet samt hämmat
dess egendomliga utveckling. Andamålsen-

ligast synes vara att redogöra för de indiska

bygnadsverken efter ordningen mellan de

religionsformer, hvilka framkallat dem, då

de mest framstående minnesmärkena samt-

ligen tjenat religiösa ändamål.

De buddistiska bygnaderna äro derför

de första, till hvilka vi vända oss. Då man
efter Sakya-Munis död ej kunde komma
öfvejens om begrafningsplatsen, delade man
slutligen hans lik. För äfven de allra min-

sta delar af det samma, t. ex. för en af

uppbygdes en relikgraf, på indiska kallad dagop, dagoba,

hvaraf sedermera uppstod ordet pagod. I formen slöt man sig helt natur-

ligt till toperna och stupaerna, d. v. s. berömda mäns eller helgons grafvar,

hvilka, såsom vi redan nämt, likna mussgonegrernas grafvar. Den halfklot-

fbrmiga skapnaden vitnar, liksom de flesta grafanläggningars, om detta sträf-

vande att frambringa ett konstgjordt berg, som inom alla äldre bygnadsstilar

uttalar sig i uppförandet af jordkäglor och pyramider. En af de bäst bibe-

hållna toperna är den vid Sanchi (fig. 140).

Fig. 153. Dagop i grottemplet vid

Ajunta.

Buddas tänder,
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Dagoperna skilja sig från toperna hufvudsakligen genom de smärtare

proportionerna. På toppen af hvarje äldre dagop befann sig ett relikskrin

(ti), skyddadt af tre öfver hvarandra utspända solskärmar. När man nu

bygde om eller ville försköna en dagop, efterbildade man vanligen i sten

det kupolformiga taket med dess tillsatser ock stiliserade dessa i enlighet med
det nya materialet. Dagopen i grottemplet vid Ajunta från 5:e århundradet

e. Kr. (fig. 153) visar tydligen detta. Man bygde nämligen tempel öfver de

heligaste af dagoperna eller satte de senare som ett slags altaren inuti de förra.

Fig. 154. En del af templet Boro-Buddor på Java. Efter en fotografi

Af dessa tempel »tsjaityas» äro från denna tid blott sådana bibehållna, som

äro uthuggna i berg; alla fribygnader af sten eller trä äro förstörda.

Grottemplen, af hvilka de på öarna Salsette och Elefantine, äfven-

som det vid Karli, äro mera allmänt kända, bestå antingen af ett större rum

med ett bakom detta liggande slutet sanktuarium eller af en förhall, genom

hvilken man kommer in i ett hufvudskepp, som bakåt slutar i en halfrundel

och upptill täckes af ett i klippan efterhärmadt tunnhvalf. Detta hvilar på

en pelarrad, bakom hvilken sträcker sig ett sidoskepp. Vid bakre ändan af

Uppfinningarnas bok. I (u. 3). 1«J
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hufvudskeppet höjer sig dagopen. En grotesk anordning visar Tiger grottan

vid Kuttak i Bengalen, sannolikt en eremitboning, hvars ingång framställer

en tigers öppnade gap.

Klostren, viharas, hade alltid å klippans framsida en förhall och bakom

denna en församlingssal, kring hvilken munkarnas celler ordnade sig; den

bakre väggens midt upptogs af ett kapell med en dagop. Pelarnas och tak-*

bjelkarnas form visar öfver allt tydligt, att samtliga arkitektoniska former,

ehuru utförda i sten, äro tagna från träkonstruktioner. Lika så reser sig kring

många dagoper på ön Ceylon en mängd svaga, smärta kolonner, som endast

kunnat bära ett trätak, så att dagopen varit omgifven af en kolonnhall eller,

i likhet med de äldre toperna, de keltiska cromlechs, de feniciska nuragerna

och morais på Tahiti, af en skidgård eller af en rad af stenståndare.

31g. 155. Grafmonument från Nang-Kung Fig. 156. Grundplan af klostret i Sadri.

i Birma. Efter en siamesisk teckning.

Klostren i Bortre Indien, kiums, äro, i likhet med alla andra bygnader,

som ej direkt äro afsedda för gudstjensten, konungarnas residens ej ens undan-

tagna, af religiösa skäl — såsom tillfälliga herbergen på jorden — uppförda

af trä, men på samma gång rikt prydda med sniderier och närma sig till

formen det kinesiska bygnadssättet.

I Boro-Buddor på Java finnes en från 1300-talet härrörande, jättelik tem-

pelbygnad, der den mellersta hufvuddagopen närmast omgifves af 16 betydligt

mindre, på en rund plattform uppförda små dagoper, genom hvilkas genom-

brutna väggar buddabilder skymta fram; den följande, fem trappsteg lägre

runda terrassen uppbär 24 sådana dagoper, den tredje, likaledes ännu krets-

formiga, 32. Det hela höjer sig från en qvadratisk, pyramid i fem afsatser,
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hvardera af omkring 8 fots höjd, och i hvilkas väggar äro anbragta nisjer med

tabernakel och små kupoltorn, till ett antal af väl 500, hvar och en med en

buddabild. Kring den nedersta, åt hvarje sida 424 fot långa afsatsens sockel

löper en basrelief af 1 697 fots längd, äfvensom en dubbel terrass med rikt

prydd bröstning (fig. 154).

En egendomlig ombildning af toperna äro de s. k. korten, af lera

och likaska sammanknådade grafvårdar, som i stor myckenhet och de mest

olikartade former förekomma vid landsvägarna. Helgonens korten äro öfver-

bygda med en kosthaka. De äro särskildt mycket talrika i Birma och

Tibet. Fig. 155 återger bilden af en sådan från Nordlaos, en provins i

Birma.

Fig. 157. Förhall till Yimala-Sas tempel i Mont-Abu.

Dsjainismen ändrade bygnadernas anordning. Tempel och kloster för-

enades till stora, ofta mycket vidsträckta anläggningar. En sådan är klostret

i Sadri (fig. 156), en af Indiens märkvärdigaste bygnader, 236 fot lång och

209 fot bred, med sina 42(5 kolonner och 20 stora, halfklotformiga kupoler,

hvilande på underbygnader i två våningar, medan jemte dem höja sig

sockertoppformiga kupoler från en underbygnad af en. våning. Särskildt

erbjuda de fem midtkupolerna med sina tre våningar höga underbygnader
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en bild af beundransvärd djerfhet. Fig. 157 visar oss ett parti af de på

samma sätt konstruerade hallarna i Vimala-Sas tempel i Mont-Abu. Den

breda kupolen livilar endast på långa stenbjelkar, hvilka i sin ordning stödjas

af svaga kolonner utan vederlagspelare eller liknande förstärkningar. En bygg-

mästare i våra dagar skulle ej våga en sådan konstruktion. Afven de smärta

tornen, som blifvit uppförda till minne af segerrika dagar och märkliga till-

fällen, de s. k. dsjaya-s tambas (det gifves sådana af 131 fots höjd och i

tolf våningar), vitna om arkitektonisk skicklighet.

Pagoden i Dsjaggemaut.

Bramaismen med sin lära om Bramas, Visjnus och Sjivas treenighet,

med sina invecklade och fantastiska sagor om 40 millioner lägre gudomlig-

heter, eggade det indiska folket med dess glödande inbillningskraft att fram-
bringa ännu mera fantastiska former, ännu mera invecklade anläggningar.

Templen eller pagoderna från denna religions glansperiod sluta

sig kring cellan, viman a, såsom sin egentliga kärna. Denna är alltid
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qvadratisk och försedd med ett tak, som aftager uppåt i afsatser och slutar

liksom en dagop. Ej sällan stiger det i flera våningar till en höjd af 208

fot, såsom öfver tempelcellan i Tandsjur eller Tagur. Hvarje vimana

innehåller en cell med en gudabild och en förhall, anterala. Framför denna

befinner sig vanligen en yttre förhall, arda-mantapa, med fyra dörrar, af

hvilka en leder in till anteralan, de tre andra åt hvar sin sida ut i det fria,

så vida ej en ny förhall, mah a-m an t apa, ligger framför den andra. Den

sålunda fördelade egentliga tempelbygnaden omgifves af en rätvinklig gård,

hvars murar utåt äro släta, inåt försedda med kolonnader. Öfver ingångarna

höja sig ingångstornen, go puras, ofta ända till 12 våningar höga och van-

ligen försedda med utåt svängda sadeltak, hvarigenom gaflarna få spetsbågs-

form. Inom gårdarna befinna sig de åt alla sidor öppna, med platt tak för-

sedda pelarhallarna, tsjultrys, hvilka äro afsedda för processioner, religiösa

dansar o. s. v. och ofta som ett slags korsgångar omgifva templen. Mången
gång räkna dessa hallar ända till tusen pelare, hvadan äfven namnet, som

betyder: »med tusen pelare».

Dessutom omfattar en sådan tempelbygnad ett stort antal smärre hallar,

herbergen för pilgrimer, heliga brunnar o. s. v. Alldeles af samma disposi-

tion äro keylas eller kailan (de saligas boningar), de i klippan uthuggna

pagoderna. An som fribygnader helt och hållet löshuggna från denna, än

som grottor inhuggna uti henne, äro de i hvarje hänseende af en öfver-

raskande effekt. I grottemplen vid Eli or a, utförda omkring år 1000 e. Kr.

under furstarna af huset Kola, är tempelgården till ett djup af 283 fot och

en bredd af 158 uthuggen ur sjelfva berget. Det midt på denna gård stå-

ende templet reser sig till omkring 107 fots höjd samt är ungefär 152 fot

långt och 128 fot bredt. Dess hufvudrum utgöres af fem likaledes blott

genom uthuggning åstadkomna skepp med polerade väggar; gården omgifves

af kolonnader. I nisjerna hvila kolossala bildstoder, mennisko- och djur-

gestalter ur den indiska mytologin, öfver allt ser man en oändlig rikedom

på bildverk, löfvindor, snirklar, kolonner o. s. v. Vid andra, äfven de mest

jättelika bygnadsföretag kunna vi ändå alltid föreställa oss, hur de blifvit

påbörjade, fortsatta och fulländade; här deremot synes det åskådaren nästan

obegripligt, hur man kunnat ur hårda berget efter hand utmejsla sådana konst-

verk, hur menniskokraft räckt till för sådana företag.

I öfre Indien bestå templen blott af en temligen hög, smärt uppåtsti-

gande vimana och en dermed förenad, af kolonner buren mantapa, båda med
dagoplika kupoler. I närheten finnes vanligen en täckt kolonnad, tsjaori,

till firande af gudomligheternas mystiska förmälning.

A pagoden i Dsjaggernaut (fig. 158) i provinsen Orissa, hvars höjd utgör

370 fot, arbetades oafbrutet från 1174—1398 e. Kr., alltså i 224 år. Der ser

man stenkolosser af öfver 14 000 kubikfots innehåll, hvilka blifvit ditforslade från

ställen belägna mer än 30 mil derifrån, och öfver allt en fantastisk dekoration

af symbolisk betydelse, bestående af vidunderliga mennisko- och djurgrupper, af
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blommor, ornament och andra yttringar af detta märkvärdiga folks inbill-

ningskraft. Totalkarakteren bestämmes af ett hopande af väldiga massor, som

i sin ordning i vågrät riktning fördelas i många smärre partier, af horison-

tala innantak med starka stödjebjelkar, låga stödjepelare o. s. v. Ofta anbringas

djurgestalter, särdeles elefanter och lejon, som bärande delar (fig. 159). Kolonner,

postament, kapital, listverk o. s. v. prydas af fantastiska ornament. De olika

partiernas storlek och profilering rätta sig noga efter bestämda föreskrifter,

som innehållas i de heliga böckerna, föreskrifter, hvilka äro tillräckligt detal-

jerade, för att man ännu i dag skulle efter dem kunna göra utkast. Fig. 160

och 161 äro konstruerade efter dessa föreskrifter och ge oss på samma gång

Fig. 159. Från pagoden Kollogo-Mully. Fig. 160. Kolonn med bjelklag. Fig. 161. Kolonnfot.

ett begrepp om indernas ornamentik, om hvilken vi för öfrigt veta så godt

som ingenting; ty de husgeråd och tyg, som förekomma under namnet ostin-

diska, äro samtliga förfärdigade först efter Ostindiens intagande af muhame-
danerna och kunna således ej egentligen anses som alster af ostindisk konst.

Egyptisk stil. Hittills ha vi med ledning af mer eller mindre osäkra

spår nästan fått gissa oss till konstens utvecklingsgång hos de folk, som vi

besökt. Yid Nilens stränder finna vi deremot en serie af bygnader, i hvilka

vi steg för steg kunna följa konstens utveckling från den första begynnél-
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sen, till dess en utbildad stil framträder. I ej ringa mån har denna lugna

utbildning berott på den omständigheten, att presterna i Egypten voro i nä-

stan uteslutande besittning af bildning och kunskaper och härigenom förstodo

att leda folket helt och hållet efter sin vilja. På detta sätt kom äfven kon-

stens utöfning under presterlig ledning, d. v. s. under ledning af en klass, som

ej lätt släpper sitt tag.

Spår af en förberedande period finna vi i de ringa återstoderna af Sais,

hvilka måhända härröra från sjunde årtusendet f. Kr. Vi kunna visserligen

urskilja en qvadratisk yttermur och några väggar af den helgedom, i hvilken

Osiris fann sin graf, men med ledning af så ringa lemnipgar kunna vi dock

ej bilda oss någon tydlig föreställning om bygnadens ursprungliga skick.

Den första pe-

rioden af histo-

risktbevislig konst-

verksamhet börjar

omkring 5 000 år

f. Kr. och slutar

omkring 2 096 med

den 16:e dynastin.

De äldsta bygna-

derna tillhöra den

2:a dynastin och

härröra från tiden

mellan 4 308 och

4 011 f. Kr. Dessa

äro den s. k. Mu-
stabat el faraun

söderut från Sak-

kara och embetsmannagrafvarna vid Kufus (Keops') pyramid vid Gizeh, aflångt

fyrkantiga, temligen låga qvaderstensbygnader med skråa väggar utan murbruk.

Ofver dörren, som å östra sidan leder in till gemaket för dödsfesternas firande,

finner man i den runda tvärposten en efterbildning i sten af en träkonstruk-

tion, hvilken tydligen hänvisar på en föregående, inånga århundraden lång för-

beredelseperiod. A vestra sidan öppnar sig ett till sarkofagrummet förande

schakt. Under den 3:e dynastin, omkring år 4 000, uppfördes pyramiderna vid

Dasjur, Sakkara och Meidun. De båda sistnämda visa tydligen, att de äldsta

pyramiderna, liksom de olmekiska, uppfördes i uppåt aftagande afsatser, och

att arbetet fortgick på det sättet inifrån och utåt, att pyramiden alltid kunde

anses fulländad, om döden öfverraskade den konung, som lät bygga honom.

Detta var tydligen fallet med de två sista, af hvilka den vid Meidun, med sina

stora, något sluttande afsatser, på ett i ögonen fallande sätt liknar moskén i

Timbuktu. Sedermera började man uppifrån och nedåt fylla afsatserna, så att det

hela företedde en jemn yta. Pyramiden vid Dasjur är bygd af tegel och klädd med

qvadersten, de vid Abusir deremot af ohuggna stenblock med murbruk af nilgytja.

p^ 1B^H;

Fig. 162. Pyramiderna vid Gizeh.
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Till den 4:e dynastin (3914—3466) höra de tre stora pyramiderna vid

Gizeh (fig. 162), af hvilka den första och största bygdes af San eller Kufn

(Keops), den andra af Sensaufi, Kennu Kufu (Kafra), den tredje af Men-

kersi, Menkeres (Ramenka eller Mykerinos).

Keops' pyramid har enligt Thevenots mätningar 765 fots längd vid ba-

sen, 461 fots höjd och 208 trappsteg, som likväl fordom voro utfylda med

skråa, polerade granitblock.

Konung Fiops, hvilken tillhörde 6:e dynastin och lefde omkring 3 000 år

f. Kr., säges hafva uppfört de första obeliskerna. Från honom härstamma

äfven grottgrafvarna i Zauiet el Meitin, hvilkas väggbilder, jemförda med

det lilla templet på Kafrapyramidens östra sida samt med cellan i Totmes IILs

för öfrigt nyare tempel i Tebe m. fl., ge oss ett begrepp om tempelformerna

under denna första period. Enligt hvad man kan sluta häraf, bestodo samt-

liga templen, det af Menes till Ftas ära (omkr. 5 000) bygda ej undantaget,

väsentligen af en långsträckt cella med eller utan sluten förhall, omgifven af

en pelarhall, hvars pelare likväl reste sig från höga bröstningsmurar. Ur-

sprungligen voro dessa pelare fyrkantiga*

men så småningom förvandlades först blott,

de, som flankerade ingången, sedan äfven

de öfriga, genom kanternas affasning till

åttkantiga, derpå till sextonsidiga, slutli-

gen till runda kolonner. Hörnpelarna måste

nu för fasthetens skull göras starkare och

bredare; derpå drogos mellankolonnerna

ned till golfvet, och nu stod bröstnings-

muren emellan dem. Man hade lärt att

Fig. 163. Graf vid Beni-Hassan. skilja bröstning från grund, fyllande, för-

enande partier från stödjande, men derjemte såg man i stöden ej blott bä-

rande delar, utan på samma gång begränsande. Hörnpelaren blef härigenom

från att vara ett förstärkt stöd en murmassa, pelarhallen blef ej längre en

kring bygnadens kärna upprest ställning, utan framstod utåt som en fönster-

räcka i omfattningsmuren. I följd häraf gaf man nu denna samma lutande

gestalt, som boningshusens ytterväggar, cellans väggar och de äldsta pyrami-

dernas trappafsatser hade haft. Yttertaket var platt, kranslistens hålkäl synes

ej höra till de ursprungligaste formerna; den framträder först på Menkeres"

sarkofag. Men just denna har att uppvisa flera former, som häntyda på en

föregående träbygnadsstil, hvilken likaledes medverkat vid bildandet af de sex-

tonsidiga protodoriska kolonnerna å grafvarna vid Beni-Hassan, särskildt af

deras bjelklag (fig. 163).

De flesta af de bygnader, hvilka bäras af sådana kolonner, deribland de

af Sesurtesen III uppförda borgarna vid Semne och Kumne, Pats tempel

i Karnak, Hor Amuns i Yadi-Halsa och templet vid Elitya, å hvars kolon-

ner hatorsmasker redan pryda kapitalen (se fig. 164), höra till 12:e dynastin,

alltså tiden mellan 2700—2500. Det sista härrör från Amenemeha III, kallad
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Moeris, hvilken skapade undren i Fayum, den konstgjorda sjön och labyrin-

ten. Pyramiden å fjercle sidan af den på de tre öfriga af bygnader omgifna

labyrintgården äfvensom de båda pyramiderna i sjön voro uppförda af tegel

och äro försvunna. De visade, enligt beskrifningar, den mest utbildade pyra-

midform, som vi öfver liufvud möta i Egypten, med förterrass, pylonprydd

förhall och krön af en staty eller en liten tempelbygnad, lik de sedermera i

Meroé utförda.

Vid denna tid förekomma två former af obelisker.

Jemte de vanliga qvadratiska, uppåt spetsade pelarna före-

komma äfven upprättstående hällar af rektangulär genom-

skärning, något afsmalnande och uppåt slutande i bägform.

Dessa äro profana minnesvårdar, medan obeliskerna, hvil-

kas namn betyder solstrålar, äfven kallas hermespelare och

äro helgade Hermes Anubis, den gudomliga vishetens bä-

rare, hvilken forherligas i deras hieroglyfinskrifter. Då
äfven jättesfinxen, med ett tempel mellan frambenen, re-

dan- framstäldes under Kafra, äro härmed redan under

denna period alla grunddragen till den egyptiska konst-

stilen gifna.

Den andra perioden (I7:e dynastin) omfattar unge-

fär tiden från 2096 till 1730. Under denna tid af svåra

strider med de från Asien inträngande herdefolken hyksos

sönderslets landet af inbördes krig; intet under således,

att vi ej ha att nämna några stora bygnader eller framsteg

inom konsten från denna tid. En sak måste vi dock nämna:

i följd af krigen kunde nedre Egyptens invånare blott säl-

lan få sten från öfre nilområdet, och der tog tempelbyg-

naclen öfverhancl.

Den tredje perioden (1730—753 f. Kr.), 18:e—23:e

dynastin. Det hacle slutligen lyckats den hjeltemodige Tot-

mes III att åter befria landet. Under honom och hans efter-

trädare tilltog Egypten i makt och välstånd, och denna tid

är derför den egyptiska konstens högsta glansperiod. Under

Setos I och hans son Sesostris, egentligen Ramses II, upp-

stod Osiristemplet i Abyclos och Memnonspalatset derstädes,

kändt under namnet »Osymandias' graf». Det konst- och

handelsidkande Tebe med sina hundra portar var medel-

punkten för hela den clå varande verldshandeln. Denna jättelika stad, på
hvars ruiner nu för tiden byarna Karnak, Luxor, Medinet-Abu, Kurna

m. fl. föra ett tynande lif, äfvensom templen i Deor, Yadi Sebuan, Gerf

Hussein, Abu Samtul, det lilla templet i Kalabsje, memnonssto derna
och en lång glänsande följd af andra jätteverk härstamma från denna tid,

hvilken för oss dessutom är af särskildt intresse derigenom, att hvalf under

i
I'!

fel

Fig. 164. Kolonn

med hatorsmasker.
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denna period (omkr. 1600 f. Kr.) först förekommo. Nedre Egypten stod un-

der denna tid framom öfre Egypten i kultur.

Det flitiga utöfvandet af konsten kunde naturligtvis ej bli utan infly-

tande på formerna; kolonnerna blefvo smärtare och lättare, kapitalen pryd-

ligare, de med figurer besatta pelarna talrikare, palatsens och templens grund-

planer allt mera komplicerade.

Den fjerde perioden (753—525 f. Kr.) var i följd af de rådande bor-

gerliga krigen mindre gynsam för sträfvandena på konstens område. De

obildade invånarna j öfre Egypten, etioperna, segrade öfver nedre Egyptens

förvekligade folk. De etiopiska konungarna läto på ön Meroe bygga sig py-

ramider, som voro uppförda af tegel med puts och af hvilka öfver 170 äro

bibehållna. Förhallarnas tak äro städse hvälfda i spetsbågsform. Från samma
tid härstammar Ftas tempel och det stora östra templet på berget Barkal.

Under den femte perioden (525—331 f. Kr.) hotade den gamla äre-

vördiga egyptiska konsten att dö ut under persernas jernvälde. Men ännu en

gång lyckades befrielseverket omkring 404 f. Kr., och om det också blott var

reparationer, som företogos till år 380, höllos dock arbetarna härigenom

i öfning och voro sålunda i stånd att uppföra de prydliga bygnaderna i Me-
dinet-Abu, på ön Filé o. s. v.

Fig. 165. Templen på Filé.

Under den sjette perioden (331—30 f. Kr.), ptolemeernas tid, fortfor

man, oaktadt den inträngande grekiska kulturen, att arbeta i den gamla stilen.

Från denna tid härstamma templen i Kalabsje, Dabod, Edfu, Esne, äfven-

som en del af bygnaderna på Filé. Det grekiska inflytandet uppenbarade sig

särskildt i två nya bygnadsformer, som likväl betydligt närmade sig de allra

äldsta: först tyfonierna, bestående af en cella med förhall och bakrum

(opistodomos), rundt omkring omgifven af kolonner, och helgade rikedomens

och förderfvets gud (Tyfon); underbygnaden innehöll arkiv och skattkammare;

vidare mammeisierna, de heliga djurens födelseorter, med höga bröstvärn

mellan kolonnerna (jfr bygnaden till venster på fig. 165).

Ännu under den sjunde perioden (30 f.—560 e. Kr.), förfallets och

romarväldets tid, bibehöllo sig de inhemska bygnadsformerna temligen länge,

såsom templen i Dandur, Dendera och Dekka intyga, hvilka till en del äro

bygda först under Nero.

De vigtigaste bland de egyptiska bygnaderna äro naturligtvis de dels

fristående, dels i klippor huggna templen. Sekos, d. v. s. det heliga
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djurets bur, är den kärna, kring hvilken de öfriga rummen gruppear sig.

Bakom denna fans en gård med kolonner, afsedd till spatsergång för det

heliga djuret, och framför honom de särskilda, för kulten nödvändiga rum-

men. Fig. 166 ger en föreställning om anordningen af ett sådant tempel.

Framför det samma höja sig merendels två obelisker. Alléer af sfinxer, djur-

gestalter, hälften lejon, hälften jungfru, eller hälften lejon, hälften vädur, leda

fram till platsen framför ingången (dr o mos), sinnebilder af de hemlighetsfulla

naturkrafter, som framkalla Nilens öfversvämning, hvilken årligen eger rum,

medan solen står mellan Lejonet och Jungfrun i djurkretsen; vädurshufvudet

åter häntyder på Jupiter Amun. Efter att ha passerat dromos kommer man

Fig. 1G6. En tempelanläggning.

till pylonerna, två tornlika bygnader, sinnebilder af vaksamheten och veten-

skapen, hvilka skydda helgedomen; vid festliga tillfällen voro dessa prydda

med flaggor. Den af dem infattade portalen var merendels smalare upptill

än nedtill. Genom denna kommer man in på förgården, som omgifves af en

kolonnad (se fig. 168), till hvilken presternas boningar, herbergen för vall-

farare och smärre tempel sluta sig. Omfånget af dessa jättelika anläggnin-

gar, hvilka mången gång mera likna städer än enskilda bygnader, rättade

sig efter presternas antal. I följd häraf lades ofta förgård framför förgård,

med ingångarna alltid omgifna af pyloner.

På baksidan af den sista förgården höjde sig förhallen till det egentliga

templet. Denna har å framsidan två, fyra eller sex kolonner, och först här-
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ifrån kom man in i det egentliga templet, hvars inre saknade fönster, men i

stället upplystes af facklor o. d., vid hvilkas fladdrande sken de brokiga vägg-

målningarna tycktes få lif. Gudabilden, som skymtade fram genom ständigt

böljande rökelsemoln, intog bakgrunden af templet och fylde de rättrogna med

vördnad och bäfvan.

Lika templen voro palatsen, hvilkas salar emellertid hade större ut-

sträckning; fönstren voro här bredare och bygnadens kranslist krönt af tinnar.

Vanligen voro de bygda af tegel, mera sällan af huggen sten och reste sig

ända till tre våningar; dock begagnade man härvid äfven till någon del trä.

Här, liksom i templen, voro väggarna rikt prydda med historiska och genre-

bilder, framställande scener ur konungens och folkets lif; mellan bilderna

sträckte sig band med förklarande hieroglyfskrift, alltsammans strålande i

lifliga, men noga afpassade färger.

De döda konungarnas boningar, gr afvarna, utgjordes vanligen af en sal

med tillstötande kamrar, uthuggen ur klippan och utåt försedd med en för-

gård eller förhall eller åtminstone en fasad. Fig. 169 ger en föreställning om
en s*ådan grotta (hypogeon). De
döda af folket jordades gemensamt i

stora begrafningsplatser, nekropoler.

I dessa antingen underjordiska eller

med jord sedermera täckta dödsstä-

der hopades ofta lik i hundratusental.

Till sist må vi kasta en blick

på de tekniska konsterna i Egyp-

ten, hvilka vi, tack vare de näm-

da, i målade lågreliefer utförda

väggmålningarna, känna temligen

noga. Först och främst märka vi då, att dessa målningar merendels blott

prydde de släta väggytorna. De arkitektoniska partierna åter, kolonnerna

och listverken, voro väl likaledes rikt målade, men dels med ornament, dels

med symboliska framställningar, bland hvilka i synnerhet verldsklotet med
sparfhökshufvud (allvetenhet) eller med vingar (allestädesnärvaro), båda sym-

boler af den högste guden, äfvensom tordyfveln (scarabaeus), vishetens sym-

bol, ofta återkomma.

Likaledes finna vi väggarnas nedre delar ofta klädda med mosaiker af

brokigt glaserade lerplattor. Husgeråd, kärl, tyg följa noggrant den i arki-

tekturen angifna stilen. I synnerhet likna mönstren i de hårdt stärkta och

derför i rätliniga, kantiga veck fallande tygen fullständigt ornamenten å

kolonner och tempelväggar, hvilkas zigzaglinier, sneda rutor och brutna

stafvar, rosettlika blommor, lotosknoppar, bevingade klot, rader af cirklar,

spetsiga trehörningar och tordyflar . återkomma äfven å kärlen, medan deras

lika väl som öfriga husgeråds, möblers, vagnars, vapens o. s. v. hufvudfor-

mer äro mycket prydliga och nätta, ja, stundom spensliga ända till öfver-

mått. Just denna starka afvikelse från arkitekturens stränga, allvarliga for-

Fig. 167. Sfinx med menniskohufvud.
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mer och tunga proportioner vitnar om en riktig uppfattning af materialets

natur och föremålens bestämmelse. Hvad som var lämpligt for granit och

kalksten, passade icke för brons, bränd eller glaserad lera, väfnåder eller

träsaker. Långt snarare än i denna skenbart med arkitekturen ej harmonie-

rande sirlighet kunde man se ett missgrepp deri, att stolsbenen ofta få for-

men af djurben, ja, att hela länstolar antaga gestalten af giraffer o. s. v., att

man finner dryckeskärl i form af djurhufvuden m. m. Dock utgöra sådana

fall blott undantag och kunna vara en följd af grekiskt och romerskt in-

flytande.

Fig. 168. Osiristemplets kolonnad.

Assyrisk-babylonisk bygnadsstil. I motsats till prestväldet i nildalen

finna vi vid stränderna af Eufrat och Tigris stater med verldsligt monarkisk

författning.

De kaldeisk-syriska folken dyrkade nästan alla solen under bilden

af Baal. Enligt deras religiösa föreställningar blef efter syndafloden den ende

rättfärdige bland menniskorna, Xisutrus, alldeles som bibelns Noak, med
de sina räddad i arken. Strax efter syndafloden blef han lefvande upptagen

till himlen. Tiden, då detta skall hafva skett, omkring 2500 f. Kr., öfverens-

stämmer med bibelns uppgift.

I Egypten finnas, såsom vi sågo, ännu bygnader, hvilka man tillägger

en ålder af 6000 år. Xisutrus' ättlingar bygde Babylon, der Nimrud eller

Xinos, grundläggaren af Ninive, omkring år 2400 f. Kr. skall haiva begynt

den bekanta tornbygnaden. Så förtäljer sagan. Såsom historiskt bevisligt

kunna vi, utan att för öfrigt inlåta oss på ännu af de lärda oafgjorda strids-

frågor, antaga, att kaldeerna omkring 2400 år f. Kr. anföllo östra gränsen af
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Sindsjar och, tillbakaträngda af mederna, omkring 1950 eröfrade den land-

sträcka, der sedermera Babylon höjde sig, att derpå Ninos, den förste af

derketaderna, omkring 1240 intog Babylon och der bygde tempel och borgar

samt härefter 1223 grundlade Ninive och dog 1221. Om Baalstemplet ny-

bygdes af • honom eller blott restaurerades, kan ej afgöras. Men med säkerhet

veta vi, att Nabukodonassar (Nebukad-Nezar), kort efter det hans fader Nabo-

polassar befriat Babylon från det assyriska oket, 604 f. Kr. gjorde sig till

sjelfständig herskare öfver Babylon och kort derpå, alltså omkring 580 f. Kr.,

åter uppbygde Baals förstörda torn. Nu är visserligen blott en ruinhög,

Birs-Nimrud vid Hillar, qvar af denna pyramid, som hade mycken likhet

med toltekernas teocallier, men då skimrade bygnaden i den brokigaste färg-

prakt, ty han var uppförd af glaseradt tegel. På en fyrhörnig underbygnad

af 660 fots sida höjde sig i 7 afsatser en pyramid, som emellertid så till

Fig 169 Giottorna \id Ipsainbul.

vida afvek från de egyptiska och olmekiska trappyramiderna, att baksidan

var långt brantare än framsidan, der de förbindande fritrapporna hade sin

plats; på den öfre plattformen höjde sig ett torn i tre våningar, det egent-

liga templet. Detta torn glänste af rika förgyllningar och mosaiker af glase-

rade lerplattor. Underbygnaden var, såsom nämdes, klädd med brokigt tegel;

den nedersta afsatsen var svart, den andra orangefärgad, den tredje röd;

härpå följde i ordning förgyllning, hvitt, blått och grönaktig försilfring ända

upp till den öfversta plattformen.

Efter Nimruds son Assur kallades riket Assyrien. Asjurakbal, bibelns

Sardanapalus, bygde omkring 900 f. Kr. nordvestpalatset i Nimrud, som om-

fattar en mängd gemak, temligen oregelbundet grupperade.. Salarna i dessa

palats voro utstyrda med mycken prakt, brons och guld använda i öfvermått.

Fig. 172 framställer en restaurerad bild af en sådan sal. Dessa palats med sina
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Fig. 170. Egyptiskt ornament.

4 till 16 fot tjocka murar, bygda* af lera eller tegel med asfaltsbruk, ned-

till beklädda med alabasterplattor, upptill med den redan nämda, nutidens

fajans mycket liknande glaserade lermassan, med gips eller glaseradt tegel,

stodo på konstgjorda plattformar af 13—34 fots höjd. I fotmuren befunno

sig talrika gemak, källare- och fängelserum. Golfven i salarna utgjordes af

alabasterplattor och tegel i asfalt på ett underlag af sand; under dem voro

hvälfda afloppskanaler anbragta. Till kolonner och tak använde man trä;

de senare voro utåt täckta med

asfalt och jord, de förra beklädda

med metall.

Templen, mycket små och enkla,

voro egentligen blott afsedda till

skydd för den heliga elden, hvilken

aldrig fick slockna.

Gr afv ar. Sin sista hvilostad fun-

no den tidens mäktiga i klippkamrar,

hvilkas fasader merendels äro ut-

huggna ur bergväggen, eller under

tornlika pyramider. Samma form som

dessa senare förete, ehuru i mindre

måttstock, minnesvårdarna till be-

römda medborgares och krigares ära.

Det lägre folkets begrafningsplatser

liknade de egyptiska nekropolerna.

Nästan samtidigt med babyloner-

na afskuddade sig de sedan 1280

underkufvade medem a det assyriska

oket. Medan Babylon och Medien

blomstrade upp, sjönk Assyrien allt

djupare. Dess städer med all sin

prakt och herlighet försvunno efter

hand helt och hållet ur historien, till

dess i nyaste tider engelska forskare,

såsom Layard, Rawlinson m. fl.,

genom en följd af mödosamma gräf-

ningar bragt återstoderna af assyrisk

konst å nyo i dagen.

Babylonerna öfverträffade assyrerna i prakt, rikedom och konst-

kärlek. . Hvem har ej hört talas om det mäktiga Babylons hängande träd-

gårdar, om dess palats, stadsmurar och kanaler, dess vattenuppfordrings-

verk, gator och broar? Men det oaktadt använde man blott, der det var

oundgängligen nödvändigt, huggen sten, emedan sådan måste hemtas på långa

afstånd. Vanligen uppfördes murarnas kärna af sandblandad lera, och det

var endast ytorna, som kläddes med glaseradt tegel. Derför återstå af all

^1rL
£fL~^LQ9Neter

Fig. 171. Tornet i Babylon.



208 BYGNADSKONSTEN OCH BE TEKNISKA KONSTERNA.

denna herlighet blott några ruinhögar, så att man ej kan få någon noggrann

föreställning om denna arkitekturs former. Så mycket veta vi, att teglet

sammanfogades méd ett bruk af asfalt eller gips; hvalf användes blott säl-

lan och endast öfver helt små rum. Innan- och utantak bildades i smärre

rum af stenhällar, i större af vågrätt lagda träbjelkar, öfver hvilka lades rör,

hvarpå följde ett lager asfalt och derpå jord, hvarigenom man fick en pas-

sande grund för planteringar.

Fig. 172. Assyrisk tronsal.

Me derna äro de första, om hvilka man vet, att de täckt sina tak med
taktegel, att de alltså känt skråa tak, ty till vågräta, som de egyptiska temp-
lens, kunde ej tegel begagnas. Allt trävirke var af ceder eller cypress, bjel-

kar, kolonner, innantak och väggpaneler klädda med guld- och silfverplåtar;

till och med templens taktegel voro försilfrade.

Staden Ekbatana var enligt sagan omgifven af sjudubbla murar, af

hvilka alltid den inre höjde sig något öfver den närmast yttre; dessa med
tinnar prydda murar voro målade i olika färger och i följande ordning uti-

från och inåt: hvitt, svart, rödt, blått, mörkrödt, silfver och guld. Stora,
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vidsträckta underbygnäder med kilskrift och återstoder af kolonner, funna

nära byn Hamadan vid foten af berget Elvind, äro de enda hittills kända

äterstoderna af denna praktfulla stad, som beröfvades sin glans, ja, till större

delen förstördes, när Agradatos 537 f. Kr. störtade de babyloniska och me-

diska rikena samt

derpå antog nam-

net Kyros, egent-
4

ligen Kores
j

(so-

len), och grundade !

:

jfiijjj

det persiska riket.

Perserna för-

lade hufvudstaden

först till Pasarga-

de, derpå år 522

till Istakar, af gre-

kerna kalladt Per-

sepolis. Här resi-

derade alla ko-

nungarna af ake-

menidernas ätt.

Konung Darios byg-

de här 521 f. Kr.

ett palats och Xer-

xes 486 en stor

audienssal , hvar-

efter Artaxerxes

Mnemon lät restau-
||

rera samtliga byg-
|||||

naderna, hvilka i'

derpå under Darios

Kodomannos 332 f.

Kr. tillika med det

persiska riket för-

stördes af Alexan-

der den store. Af
Pasargade återstå

blott några torf-

tiga lemningar af

terrassmurarna. Af
så mycket större vigt äro de omfattande ruinerna af Persepolis på Mardasjt-

slätten vid Sjiras i Farsistan. De visa tydligen, att perserna voro arftagare

till den assyriska konsten, men att de i väsentlig mån utbildat henne, sär-

deles med afseende pa grundplanens regelbundenhet, den djerfva användningen

af massorna och ett riktigt bruk af kolonnerna.

Uppfitininaanias bok. 1 (it. .V). , *
*".-
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Bland palatsen anses Xerxes' som det mest betydande; fig. 173 fram-

ställer ruinerna deraf. Hallarna ha en anmärkningsvärd likhet med de indiska

templens tsjultrier. Den största bland dem var Xerxes', livars ruiner nu äro

kända under namnet Tsjil-minar (de 40 kolonnerna). Alla dessa bygnader höja

sig på tre genom fritrappor förenade terrasser af slipad marmor. De största

kolonnerna, merendels af prydliga och lätta proportioner, ha 6 fot i genom-

skärning och öfver 50 fots höjd. De äro prydda med refflor (kannelerade)

och bära kapital, af hvilka många, i likhet med de indiska, äro prydda med

fabeldjur, medan andra, liksom de yngre joniska, äro försedda med spiralvind-

lingar, voluter.

Gra fvar na äro samtliga huggna i klippan; deras fasader framställa i

relief en efterbildning af hallarnas portaler, såsom fig. 174, en afbildning af

Darios' graf vid Naksji-Rustam, utvisar. Från denna anordning gifves det

blott ett enda undantag, Kyros' graf, hvilken i form af ett litet hus med sa-

deltak och två gaflar på en trappformig underbygnad höjer sig öfver slätten

och visar en öfvergång till den grekiska stilen.

E 1 d t em p-

len voro små
och enkla, e-

gentligen blott

liknande stora

ugnar, men u-

tan särskild t

rökfång.

Då assy-

rer, babyloner,

meder och per-

ser med hänsyn

till arkitektu-

^Z
:t^y_jLL kv-»""»-.. 'im^.
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Fig. 174. Reliefportik å Darios' graf vid Naksji-Rustam.

ren hade en gemensam stil, och då likaledes kostymerna å relieferna i Perse-

polis ej synnerligen afvika frän dem i Ninive, kan man med skäl antaga, att

äfven de tekniska konsterna hos dessa folk voro nära beslägtade. Yi veta

visserligen, att de babyloniska dukarna och mattorna i forntiden voro mycket

eftersökta, men tiden har af dem ej bevarat ens det minsta fragment. Yi

kunna derför endast med ledning af en händelsevis bibehållen golfplatta från

ruinerna i Kujundsjik bilda oss en föreställning om mönstren i dessa väfnader,

ty golf plägar man ju alltid dekorera som mattor. Yi meddela under fig. 176

en afbildning af detta golfmönster och foga härtill en arkitektonisk detalj

från Yunka (fig. 175), ett stycke murverk af alldeles samma art som i det

babyloniska tornet. Murarna äro utförda i tegel och klädda med mosaikstift

af det redan nämda fajanslika teglet, hvilka med sina spetsar äro intryckta

i asfaltsputsen.

Den feniciska stilen. Hvarifrån fenicerna egentligen härstammade,

vet man ännu icke med säkerhet. Somliga förmoda, att de utgjort en
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gren af de omkring år 1730 f. Kr. ur Egypten utdrifna hyksos, da de äfven

förekomma under namnet filisteer, pelesjti, d. v. s. de utdrifna. De slogo

sig ned längs kusten af det efter dem uppkallade Palestina och grundlade

Tyrus och Sidon. De syselsatte sig föga med åkerbruk, men handel och

industri uppblomstrade hos dem hastigt; på Medelhafvets kuster och öar grun-

dade de talrika kolonier och utbredde på detta sätt sin kultur öfver eii stor

del af den gamla verlden. Redan på Homeros' tid voro de berömda för sina

arbeten i guld och silfver. Sidon var omgifvet af tinnkrönta murar med torn

och egde en god hamn. I Sur, hvilket nu intager Tyrus* plats, har man fun-

nit kolonner af grå granit.

Af gården till Astartetemplet i Pafos på ön Kypern ha några ringa

återstoder bibehållit sig. Han bildar en fyrkant af 100 stegs bredd mot 150

stegs längd, omgifves af en mur af stora stenar med flera ingångar och delas

genom en annan mur i två delar. I den bakre hälften är ännu den heliga

dammen bibehållen, midt i hvilken en kolonn reser sig. I sjelfva helgedomen

Fig. 175. Assyriska väggmönster. Fig. 176. Assyriskt golfmönster.

stod stenkäglan, som förestälde gudinnan; låga sidoflyglar innehöllo rum. 1

hnfvudanordningen ligger mycket, som liknar indiska, egyptiska och assyriska

bygnader; äfven i enskildheterna framträder samma likhet, Detta veta vi ge-

nom de gräfningar, Beulé 1859 företog.

Dessa gräfningar gälde Kartagos hamn och det utmed denna liggande

torget med Apollotemplet, livars väggar på insidan voro klädda med guld-

plåtar, utåt med kolonner, äfvensom anordningen af borgen (Byrsa), vid hvars

östra sida Eskulaptemplet reste sig. Engelsmannen Davis upptäckte i Kar-

tago ett feniciskt mosaikgolf med ornament och figurer, äfvensom reliefer,

hvilka framställa en gafvel med dorisk triglyffris, äggstaf, rosetter och pal-

metter. Dessutom finner man å det feniciska graftornet i Tugga joniska kolon-

ner och andra ornament, hvilka bevisa, att den feniciska konsten förmed-

lade öfvergången från den assyrisk-persiska till den grekiska. Bygnadernas
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innantak voro af trä, yttertaken platta, kolonnerna i det inre af cederträ, lik-

som hos mederna, och klädda med guldbleck. Afven bildstoderna voro utförda

på samma sätt. Fenicerna kände redan bronsgjutningen, men de kunde ej slå

hvalf Öfver större rum.

De israelitiska bygnaderna omtalas visserligen ofta nog i bibeln, men

äro ej tillräckligt noggrant beskrifna för att kunna ge en bestämd före-

ställning om stilen. Då emellertid indelningen och måtten på förbundsarken,

stiftshyddan i templet och Salomos hus äro temligen noggrant angifna och

dessa i många afseenden förråda nära frändskap med egyptiska och baby-

loniska, ja, till och med indiska bygnader för liknande ändamål, kan man
på grund af israeliternas långvariga vistelse i Egypten och Babylonien antaga,

att de lånat en del af sin stils former från dessa folk. Anordningen af temp-

let är egyptisk, de arkitektoniska detaljerna synas vara lånade från den assy-

risk-persiska konsten. Många former torde äfven ha varit feniciska, då Sa-

lomo, som vi veta, vid sin tempelbygnad använde arbetare från Tyrus.

Afven gr afvar na, af hvilka

vid Jerusalem ett större antal —
de s. k. konunga-, domare- och

profetgrafvarna — äro ' bibehåll-

na, likna i en märklig grad till

anordning och form dels klipp-

grafvarna vid Persepolis, dels dem

Fig. 177. Absalons graf.

Fig. 178. Kapital från templet i

Jerusalem.

vid Kartago, ja, Absalons graf (fig. 177) är nästan endast en kopia af graf-

tornet i Tugga. Sanhedrins hall och konungahallen likna till sina mått dels

den persiska konungahallen, dels de indiska klosterhallarna, så att det ser ut,

som skulle inderna ha gått i skola hos perser och israeliter.

Helt nyligen har man i Jerusalem upptäckt ett kolonnkapitäl, som här-

stammar från Jehovas tempel. Fig. 178 är en afbildning af denna hittills

enda autentiska återstod af Salomos praktbygnad.

Den pelasgisk-etruskiska konsten. Några af landskapen i Mindre Asien,

särskildt Lykien, Frygien och Lydien, beboddes af folkslag, som tillhörde pe-
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lasgernas familj och voro beslägtade med fenicerna. På deras kultur utöfvade

först egypterna, derpå assyrerna och perserna ett stort inflytande, hvarpå de

sjelfva i sin ordning från Mindre Asien dels vandrade öfver till Grekland, dels

flyttade till Italien och der utbredde sin odling. Några stammar, hvilka van-

ligen rätt och slätt kallas pelasger, grundade den pelasgiska konsten i Hellas;

men de s. k. tyrrheniska pelasgerna, som omkring 1200 f. Kr. från Lydien

uttågade till Italien, grundade den etruskiska staten och konsten.

I sitt ursprungliga hemland, Mindre Asien, bygde de, som ännu i dag

Lykiens invånare, boningshus och tempel af trä. Ingenting är qvar af dessa

gamla träbygnader, och likväl känna vi deras former ganska noga. Låtom
oss blott kasta en blick på de många grafvar, som detta folk efterlemnat.

Der finnas först och främst de kägelformiga grafvarna, runda, nedtill kring-

murade kullar, hvilka betäcka slagfältet vid Tröja och slätten vid Tantalais.

Fig. 179. Grafvar i Lykien.

Men jemte dessa finna vi klippkamrar med i hällen uthuggna fasader. Några

af dessa, antagligen de äldsta, förete visserligen blott glatta ytor, öfverdragna

med ett om aztekiska och keltiska arbeten påminnande tapetmönster och krönta

af en föga profilerad, gafvellik trehörning; men fasaderna å de näst äldsta

utgöra en noggrann efterbildning af träkonstruktionen i ett hus. De yngsta

åter visa fullständiga kolonnfasader, liknande de grekiska templen. Kolon-

nernas form bildar en öfvergång från den fenicisk-israelitiska till den joniska

och kallas derför förjonisk (protojonisk). Den tredje gruppen af Mindre Asiens

grafvar är fristående. De ha formen af ett litet sarkofaglikt hus, anbragt

på en upphöjd underbygnad. I dem, liksom i de graffasader, hvilka utgjorde

en efterhärmning af träkonstruktioner, ha vi tydligen framför oss formen på

dessa folks boningshus (fig. 179).
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Den spetsbågiga gafveln, som här och der uppträder å det sistnämda

slaget af grafvar, låter väl förklara sig som en efterhärmning af det af böjda

grenar uppförda och med hudar öfverdragna tälttak, som pelasgerna måhända

bibehållit från ett föregående nomadlif jemte de vågräta med jord täckta

innantak af korta stänger, af hvilka ett är afbildadt å fig. a af nyss nämda

teckning.

Åfven i sina kolonier använde pelasgerna en synnerlig omsorg på graf-

varna. I Caare och Vulci finnas lemningar af kägelformiga, nedtill kringmu-

rade grafkullar, alldeles lika de trojanska och af samma slag som de kine-

siska. I midten befinner sig en grafkammare, som ej är täckt med hvalf,

utan genom stenarnas öfverkrakning i spetsbågsform, eller sluten i likhet med

de toltekiska grafgemaken. Fig. 180 visar en sådan grafkammare.

Fig. 1 80. Etruskisk grafkammare i Regulini-Galleassi. Fig. 181. Pelasgisk kolonn.

Att pelasgerna för öfrigt både försökte och förstodo att pryda sina byg-

nader, kan man se så väl af lejonporten i Mykene som af de kolonnfragment

från Agamemnons graf, man funnit i den s. k. Atreus' skattkammare. De
äro nästan de enda bibehållna lemningarna af pelasgisk ornamentik. De-

korationen på nämda kolonn (fig. 181) utgör ett ytterligare bevis för samman-
hanget mellan pelasgisk och assyrisk-babylonisk konst. Mykenes murar visa

redan öfvergången till likartade vågräta skikt, Samma förändring finner man
å bygnaderna i Italien, der de äldsta murarna, liksom de grekiska, eljest

voro kyklopiska. Först senare, men likväl alltid först bland Europas folk,

gjorde etruskerna, förmodligen genom handeln med fenicerna, bekantskap

med hvalfve t.
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Tillika började de att både till det inre och yttre pä ett konstnärligt

sätt pryda sina gr afv ar, hvilka de likväl fortfarande anlade i grottform. I

tig. 182 se vi det inre af en sådan graf vid Volterra, och hg. 183 framställer

det yttre af en af de äldsta fristående grafbygn ådern a vid Ca stel d'Asso. Här
framträder riktigt tydligt skilnaden mellan Mindre Asiens pelasger a ena si-

dan och etruskerna a den andra. De senare vända sig nämligen frän klipp-

grottorna direkt till konstruktionen i sten och använda i alla fristående

grafbygnader feniciska former, t. ex. i den ofta beskrifna, men ty värr

nu försvunna Porsennas graf, i de talrika, till sin bestämmelse ännu gåtlika

Fig. 182. Det inre af en etruskisk graf vid Volterra.

n ur häger na på Sardinien och t al ay o tern a på Baleariska öania, så vida

dessa runda, från ett bredt, likaledes rundt postament sig höjande kägel-

lika torn ej direkt härröra från feniciska kolonister. I Lykien deremot

öfverflyttas, som vi sågo, träkonstruktionen på stenbygnaderna. Taken äro

antingen vågräta eller spetsbågiga, eller äro de försedda med temligen låga

<raf lar. Denna takform, som först nyttjades af mederna, ha de etruskiska pelas-

gerna äfven känt. Men medan de i grafbygn åder äfvensom vid befästningar

och dylikt omedelbart öfvergingo till stenkonstruktionen, behöllo de träbyg-

nadens former för templen, hvilka för öfrigt enligt romerska skriftställares

uppgifter voro små och enkla, liksom hos alla de folk, som företrädesvis
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utmärka sig i byggandet af borgar och grafvar. Och ej blott i totalanord-

ning och konstruktionssätt, utan äfven i den egentliga dekorationen sluta sig

pelasger och etrusker tydligen till asiatiska och egyptiska förebilder. Detta

se vi redan af kolonnen i Mykene, men ännu tydligare visar det sig a de

talrika vaser af etruskiskt ursprung, som blifvit funna i Italien, i synnerhet i

Pompeji. Fig. 184 framställer randornamentet på ett sådant kärl.

r^^ém ^ :

m«^rr":-2^:-^fe~ -^• ; r^l~-- Det nedersta bandet, bestående

' i^S^^L ~"

-^S"V- :

;:

.V.-7' vt.^
" af omvexlande uddar och kulor, är

helt och hållet asiatiskt; meandern,

som begränsar ornamentet uppåt, fö-

rekommer så väl hos assyrer och per-

ser som hos kelter; äggbandet fin-

ner man ofta i Egypten. Till blom-

sterlisten åter (antemion), hvilken

utgör hufvudpartiet, finna vi ett mot-

stycke redan på den nämda assyri-

ska golfplattan. Der är visserligen

likheten med den egyptiska lotos-

blomman ännu starkare; här antydes

i de hvita knopparna blott skema-

tiskt dess sträfvande uppåt och dess

utslående, men på samma gång på-

Fig. 183. Graf vid Castel cTAsso. minner liniernas sirliga, långsträckta

form i förening med den tvärare böjningen i toppen mera om den egyptiska än

om den assyriska förebilden. Afven palmetterna äro behandlade med vida mera

behag än på den assyriska golfplattan. De ooformiga lederna, som samman-

binda dem nedtill, tyda på ett visserligen ännu ej fullt klart sträfvande att

åstadkomma en finare organisk för-

bindelse i stället för det uppra-

dande, som utmärker den äldre

konsten. Detta sträfvande, i före-

ning med rytmiken i proportioner

mellan ornamentets olika lister,

hvilken tydligen afser att framhäfva

rörelsens riktning hos det parti,

som skall dekoreras, är af syn-

nerlig vigt. Det betecknar öf-

vergången inom dekorationskon-

sten från en blott utfyllning af den i fråga varande ytan till en antydan af

sakens ändamål.

Fig. 184. Etruskiskt ornament.

Den grekiska stilen. De konstälskande, lefnadsglada invånarna i det

lyckliga Hellas stodo i liflig beröring med Mindre Asiens folk, med fenicer

och egypter. Intet under, om de äfven i afseende på skön konst voro
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mottagliga för intryck från detta håll; deras mytologi vitnar också, att detta

var fallet. Med hänsyn till anordningen af templen kunde de assyrisk-

babyloniska förebilderna, de på pyramider stående och i förhållande till

dessa små templen, ej mera omedelbart inverka på grekerna; ty perserna,

som ju måste tänkas som den förmedlande länken mellan greker och baby-

löner, hade ej några sådana, ja, saknade öfver hufvud taget egentliga tempel.

Hos fenicerna deremot och Mindre Asiens folk hade den pyramidala under-

bygnaden redan blifvit reducerad till en trapplan af måttlig höjd och templet

sjelft blifvit hufvudsak. Förebilden för sjelfva bygnaden funno grekerna i Egyp-

ten, dock ej i de invecklade palatslika templen, hvilka mera tj enade hierar-

kin än guden, utan i dessa af kolonner omgifna tempelcellor från de äldsta

tiderna, hvilka under den egyptiska konstens femte och sjette perioder å nyo

kommo i bruk. Härmed förenade de det låga gafveltaket, som från mederna

genom perserna kommit till Mindre Asien och der allmänt användes i de do-

Fig. 185. Tempel
med anter. Fig. 186. Tempel med

anter och bakhall.

Fig. 187. Amfi-

prostylos.

Fig. 188. Pro-

stylos.
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Fig. 189. Peripteros. Fig. 190. Pseudo-

dipteros.

riska och joniska kolonierna. De efter dessa kolonier uppkallade kolonner,

som uppbära taket och om hvilkas olika form vi snart skola tala, bilda en

öppen hall, antingen blott framför tempelcellan eller både å dess fram- och

baksida eller rundt omkring den samma. C el lan, d. v. s. det egentliga tempel-

gemaket, till hvilken man kom in genom förhallen (pronaos), upplystes antin-

gen genom mindre sidoöppningar, då hon kallades kleitros, eller genom en större

öppning i taket, i hvilket fall hon hette hypetros. Afven efter de olika sätt,

hvarpå hallarna voro anlagda, indelades templen i olika slag med olika namn

(fig. 185—190). Förhallen, i synnerhet i mindre bygnader, begränsades stun-

dom å ömse sidor af de framdragna långväggarna (anter). Ett sådant tem-

pel kallades tempel med anter (fig. 185, 186). Altaret stod antingen i

sjelfva cellan eller i ett bakom henne liggande allraheligaste. Många tempel
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hade antingen i sjelfva cellan eller bakom den samma i opistodomos en

skattkammare (tes au ros). I hypetraltemplen, t. ex. i det stora templet i

Selinunt (fig. 190), omgafs cellan ofta af ett slags gallerier (emporer), till

hvilka man på vindeltrappor kom upp. Afven i kleitrostemplen förekomma

någon gång dylika. De flesta af dessa tempel, i synnerhet hufvudtemplen i

blomstrande städer, skimrade ej blott i rik färgprakt från terrassens trapp-

steg till det med marmor

eller tegelplattor belagda

taket, utan voro äfven rikt

smyckade med konstverk

och ornament af de dyr-

baraste material. Så mån-
ga på ett ställe samlade

skatter måste naturligt-

vis skyddas så säkert som

möjligt. Man förlade der-

för vanligen hufvudtemp-

let inom borgens område,

på akropolis. Särskildt

beröm dt är Atens akropo-

lis, såsom en af de herli-

gaste bygnadsgrupperna i

hela Grekland. Ej långt

från den praktfulla ingån-

gen till det samma, pro-

pyleerna, höja sig ännu i

dag ruinerna af den jung-

fruliga Pallas Atenes tem-

pel, ett af den grekiska

konstens herligaste min-

nesmärken, uppfördt under

Perikles omkring 440 f.

I Kr. af arkitekterna I k ti-

lllll nos och Kallikrates.

[jjl

ip

Hl

l:|

i i II Partenon sä heter

denna beundransvärda

bygnad — förtjenar, att vi

dröja litet längre dervid.

Den praktfulla cellan af i det närmaste 108 fots längd omgafs af 58 (46
utomkring, 12 innanför) doriska kolonner, af hvilka 8 stodo på hvardera gaf-

velsidan, så att hela bygnaden var 239 fot lång, 108 fot bred och 71 fot

hög. I dess inre gömdes det verldsberömda mästerverket, Pallas Atenes
dyrbara bildstod af elfenben och guld, af samma konstnär, Fidias, som ska-
pade den olympiske Zeus.
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Då vi klaga öfver flydda seklers barbari, förgäta vi ofta nutidens synder.

Det af nordiska barbarer började, af venezianer och turkar fortsatta för-

störelseverket hafva engelsmännen gjort allt sitt till för att fullborda. Par-

tenon beröfvades af lord Elgin sina basreliefer och ofriga plastiska pryd-

nader, och alla dessa, så när som på två statyer från en senare tid, för-

des öfver till England, der de nu befinna sig i British museum. Afven

af de 18 marmorsäten, som stodo framför templets ingång, finnes blott ett

enda qvar. Men trots all förödelse, som tid och menniskor åstadkommit,

gör denna praktfulla bygnad, ehuru blott en ruin, ett så öfverväldigande

och harmoniskt intryck, att Chateaubriand, som uppehöll sig någon tid i

Grekland, försäkrar, att sedan han besökt Rom, föreföllo honom Frankrikes

bygnader plumpa, men sedan han sett Partenon, syntes honom Roms minnes-

märken barbariska.

Det utan tillräckli- #
~_~

^ T 7-

ga skäl som den pan- =-^.^_ . - ~=-ir *

helleniske Zeus' tempel

ansedda Atenetemplet

pä Egina (tig. 191) gäl-

de likaledes som ett

af de skönaste doriska

templen. T prakt öfver-

träffades det dock af

Zeustemplet i Olympia,

som bygdes af arkitek-

ten L ib on under den

grekiska konstens högsta

blomstringstid. Templet

hade en höjd af 67 fot,

var 101 fot bredt och

242 fot långt. I midten var det ej täckt, således ett hypetros. Endast den 47

fot höga praktfulla bildstoden af Zeus befann sig under tak. A begge gafvel-

hörnen voro gyllene vaser anbragta, och gafvelns spets kröntes af en seger-

gudinna af samma metall, vid hvars fötter låg en sköld med ett medusahuf-

vud i upphöjdt arbete. Pelops' och Oinomaos' vagnsstrid, som gudarna åskåda,

prydde det främre gafvelfältet. I frisen såg man Herakles' storverk afbildade,

under det att 21 gyllene sköldar smyckade arkitraven. Den bakre gafveln

framstälde lapiternas och kentaurernas strid. När man genom kopparportarna

inträdt i förhallen, såg man der i skulptur utförda scener ur gudasagan.

Klipp gr afvar na (fig. 192), vanligen inhuggna i bergsluttningar i terrass-

formiga rader och sålunda förenade till nekropoler, hade merendels doriska

eller joniska förhallar med eller utan gafvel, ofta alldeles liknande tempel-

fasaderna, De fristående grafmonumenten bestodo antingen af tornlika, smala

tempel eller af pelare, s. k. stelor, som liknade grafstenarna på nutidens

judiska kyrkogårdar. ;

Fig. 192 var vid Kyrene.
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Utom dessa religiösa fans en mängd andra offentliga bygnader för

de många olikartade behof, som göra sig gällande i ett rikt organiserad!,

i s!ändig rörelse stadt samfundslif. Så !. ex. kappridnings- och kappkör-

ningshanor (hippodromer), stadier för kapplöpning till fots, bad, gymnasier,

!ea!rar o. s. v.

Fråga vi nu efter de arkitektoniska formernas ursprung, är de! natur-

lig!, a!! de äldre kulturfolken utöfva! si!! inflytande på dessa lika väl som på

sjelfva grundanordningen. Från Egypten lånade grekerna de två hufvudfor-

lie

Hl

MMP
m Miå

Hill

Fig. 193. Dorisk kolonn från Partenon. Fig. 194. Jonisk kolonn från Ilyssos-

templet i Aten.

merna för sina kolonner. Den ena af dessa, den månghörniga, s. k. proto-

doriska pelaren, med mycket svag eller alls ingen fot och enkelt kapital, lik-

nande en kudde, utbildades särskild! af dorerna med användande af lykiska

!räbygnadsformer. De! rika egyp!iska kapitalet, hvilket äfven perser, feni-

cer och israeliter känt till, gaf motivet till den sirliga korintiska kolon-

nen, och det af perser, fenicer och lyker så ofta använda kapitalet med två

snäckvindlingar upptogs med synnerlig förkärlek af den joniska stammen. På
detta sätt uppstodo de tre kolonnordningarna, hvilka under den grekiska kon-

stens blomstringstid samtidigt användes (fig. 193—195). Jemte kolonnerna

nyttjade man stundom som stöd för bjelklaget karyatider, draperade qvinliga
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gestalter; fyra af de skönaste stodo

framför herkos, d. v. s. inhägna-

den kring det heliga olivträdet på

södra sidan af Erekteion på akro-

polis, ofta, ehuru oriktigt, kalladt

Pandroseion (fig. 196).

Redan i Egypten hade man på

motsvarande sätt i stället för kolon-

ner användt menskliga gestalter som

stöd; och ehuru man måste anse

detta som ett missgrepp, är man
dock skyldig att erkänna, att hos

grekerna till och med sådana fel sy-

nas älskvärda. På samma sätt som

de qvinliga använde man som stöd

äfven manliga figurer, atlanter

eller t e 1 am o n e r. Man finner sådana

i Gir gen ti å det stora templet, och

de äro lika skickligt lämpade efter

den doriska ordningen, som karyati-

derna efter den joniska.

Då pelasgerna måste anses som

de egentliga grundläggarna af den

grekiska konsten, kan man ej för-

undra sig öfver den stora överens-

stämmelsen mellan grekernas och

etruskernas verk. Likväl öfvergåfvo

grekerna snart de egentliga motiven

för en bygnadskonst i sten, sådan

pelasgerna först infört den hos

dem, och öfvergingo i stället till en

högst lyckad efterbildning i sten af

träkonstruktioner, medan etruskerna företrädesvis upptogo stenkonstruktionen

och stannade efter i fråga om träbygnader. På ornamentikens område visar

sig en liknande skilnad.

I början hyllade grekerna icke blott, som alla andra folk, den rena linie-

ornamentiken, utan höllo henne ännu strängare skematisk än etruskerna

och använde med synnerlig förkärlek rätvinkliga mönster (fig. 197). Men
snart synas de ha kommit till den insigten, att ornamentiken borde kunna

uttrycka riktningen och arten af de krafter, som voro verksamma i den i

fråga varande konstruktionsdelen. Vi se sålunda, huru det löpande ornamen-

tet endast användes der, hvarest det är fråga om ett rent sammanslutande,

om en verksamhet i längdriktning. Lägges ornamentet på en bärande del,

t. ex. en bjelke eller ett pelarkapitäl, uttryckes uppåtsträfvandet bättre genom

Fig. 195. Korintisk kolonn från Lysikrates'

monument i Aten.
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en äggstaf (fig. 198). En krönande, uppåt afslutande- del prydes med orna-

ment, hvilkas spetsar falla nedåt, såsom på bladstafven (fig. 199); skall man

på samma gång uttrycka en afslutning uppåt och ett mottagande uppifrån,

såsom vid en takränna, antaga de nu uppåt riktade ornamenten formen af

taggar eller löpa ut i blomsterprydnader och palmetter (fig. 195). På sköl-

dar, knappar o. d. se vi, huru bladen och knopparna strålformigt utbreda

sig från midten. A den håliga

sidan af kärl deremot äro blad-

spetsarna riktade mot midten för

att bättre uttrycka mottagandets

ide. Men grekerna bildade sig

på detta sätt lagar ej blott för

ornamentens riktning; de gjorde

det äfven med hänsyn till de

Fig. 196. Karyatiderna å Erekteion. Fig. 197. Grekisk meander.

olika slagen af föremål och de olika behandlingssätten. Yid dekorationen af

kärl genom målning, af drägter genom färgning eller stickning, höllo de sig

till etruskernas stränga, skematiska maner. Vid en plastisk dekoration deremot

Fig. 198. Aggstaf (äggbandslist). Fig. 199. Bladstaf eller bladlist.

af kärl så väl som af arkitektoniska partier kunde de i början visserligen ej

frigöra sig från denna stränga skematism, men snart funno de äfven här

• ^T^x medlen att ombilda denna på ett mera behagfullt sätt;

""*\T^~ /^I5r\ stundom blef behandlingen till och med allt för fri.

il L V^'i* ^ Fig
* 200 äfvensom 201—204 visa denna öfvergång från

At/N^1 T %^ strängare till friare former. Likväl ledde denna friare

J^yv2a>VA-/ behandling aldrig till missgrepp, så länge ännu den

sjelfständiga grekiska konstutöfningen varade.Fig. 200. Antemion.

Den romerska bygnadsstilen. Vid sitt första uppträdande hade romarna

ingen tid öfrig för fredens idrotter. I följd af sin öfvervägande praktiska, för

poesi och konst föga mottagliga nationalkarakter funno de det äfven beqvämt
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att i konstnärligt och tekniskt hänseende låta tjena sig af de kort efter Roms

grundläggning underkufvade etruskerna. Med deras hjelp uppstodo Roms stor-

Fig. 201—204. Akroterier (hörnkrön).

artade vattenledningar och befästningar. Arven templen bygdes i etruskisk

stil, följaktligen i konstlösa, men kraftiga former och med mycket enkla kolon-

ner, hvilka höllo en medelväg mellan

pelasgiska och doriska former. Men
då romarna eröfrat Grekland och Min-

dre Asien, funno de mera behag i gre-

kernas förfinade än i etruskernas kraf-

tiga former, och hädanefter söka de

förena, livad som slagit an på dem i

de båda stilarterna. På etruskiskt vis

täcka de sålunda de inre rummen med
livalf och ingångarna med rundbågar,

som uppbäras af fyrkantiga pelare.

Men framför dessa ställa de grekiska

kolonner, likvisst med större mellan-

rum än hos hellenerna och hvilande på
postamen t. I dekorationen, liksom öf-

ver hufvud vid de förändringar de före-

togo, glömde de merendels det sköna

grekiska jemnmåttet, och i sjelfva ver-

ket glänsa följaktligen de flesta ro-

merska bygnader endast genom den

större eller mindre grad af prakt, som
a dem utvecklades.

Den sålunda uppkomna romerska

stilen (250 f. Kr. till 400 e. Kr.) nådde

sin högsta blomstring emellan 140 f.

Kr. och omkring 150 e. Kr. Hufvud- v . orr „ , n ., N
, ,ö lig. 20o. Romersk (komposita) kolonn.

draget deruti är först säkerhet, längre

fram djerfhet i konstruktionen och en prakt, som i dekorationerna ofta är

öfverdrifven. Efter blomstringstidens slut påskyndar denna prakt stilens för-



224 BYGNADSKONSTBN OCH DE TEKNISKA KONSTERNA.

fall, ett förfall, som man förgäfves sökte hämma genom att sorgfälligt iakttaga

symmetrins fordringar och ängsligt följa vissa faststälda regler. Så uppstälde

man de fem kolonnordningarna: 1) den toscanska, som uppstod ur den tuski-

ska (vår kännedom om denna inskränker sig till den beskrifning, som den ro-

merske arkitekturskriftställaren Yitruvius lemnat); 2) den romersk-doriska,
som skilde sig från den grekiska hufvudsakligen derigenom, att kolonnen fick

en fot och att undersidan af den öfversta, starkt framspringande plattan blef

rikare dekorerad; 3) den joniska med fyra från hörnen utspringande voluter,

i stället för den vanliga anordningen med två fram och två bak; 4) den

korintiska; 5) den romerska eller komposita, ännu rikare dekorerad än

den korintiska och försedd med ett grannare och tyngre kapital (fig. 205).

Ofver allt, i alla

delar af det romerska

verldsriket, men för-

nämligast i sjelfva huf-

vudstaden uppstod ett

stort antal präktiga

bygnader, tempel, pa-

lats och andra byg-

nader för allmänna

ändamål. De romer-
ska templen lik-

nade först temligen

nära de grekiska.

Likväl blefvo de luf-

tiga kolonnhallarna ut-

omkring cellan allt

mer sällsynta, och

slutligen antyddes de

på sin höjd genom halfkolonner; i stället utvidgade man förhallarna och an-

vände rikare prydnader i det inre.

Sjelfva cellan, dels aflängt fyrkantig, såsom den grekiska, dels rund (fig.

207) eller med båda formerna sammanblandade (fig. 208), hade vanligen hvälfdt

tak. Bättre än alla beskrifningar skola afbildningar åskådliggöra det sagda.

Utom det till Julius Caesars ära bygda, nu mera under namnet Maison carrée

bekanta templet i Nimes (fig. 206), gifva vi derför en afbildning af Si-

byllatemplet i Tivoli (fig. 209) och en rekonstruerad interiör af Jupiter-

Stators-templet i Rom (fig. 210), hvaraf ty värr endast några gesimsfragment

nu mera återstå.

För grafvårdarna bibehöllos under konungaperioden de etruskiska for-

merna, och ännu under republikens dagar voro de högst enkla. Man nöjde sig

med en sten med inskrift, en släthuggen klippvägg med den dödes embetsinsig-

nier. Under kejsartiden började man använda mera prakt på grafvarna. I syn-

nerhet i Roms omedelbara närhet utbildade sig flerfaldiga slag af grafvårdar. De

Fig. 206. Maison carrée i Nimes.
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runda ansluta sig tydligen till den etruskiska, grafkullens former, sådan vi

lärt känna denna i Csere. Likväl är den lodräta underbygnaden högre och

hvilar stundom på en annan af qvadratisk form. Härtill komma ofta om-

gifvande kolonnhallar. Graftempel och graftorn antaga de mångfaldigaste

former. För enskilda personers grafvar använde man dels alla dessa former

i förminskad storlek, dels på vexlande sätt kombinerade. Egendomligt för

romarna är bruket att icke anlägga afskilda nekropoler, utan förlägga graf-

varna strax utanför stadsportarna längs efter landsvägarna. Särdeles väl bi-

behållna räckor af sådana grafvar finnas längs efter den s. k. »grafvarnas gata»

i Pompeji och vid Yia appia i Rom. Då folkmängden och rikedomarna öka-

des, och då de ansedda patriciska slägterna plägade betrakta sina slafvar, fri-

Fig. 207. Sibyllatemplet i Tivoli.

Fig. 208. Mars-Ultorstemplet i Eom. Fig. 209. Sibyllatemplet i Tivoli.

gifna och klienter såsom på sätt och vis hörande till familjen, uppstod den

egendomliga inrättningen af familjgrafvar i form af hallar, hvilkas väggar

voro genombrutna af långa rader af små nisjer, i hvilka man stälde ask-

urnorna. Grafvarna fingo sålunda utseende af ett slags dufbon, och man
kallade dem derför kolumbarier.

Bland bygnader för monumentala ändamål möta oss i första hand

de till återvändande segervinnares ära uppresta triumfbågarna, hvilka van-

ligen ha tre genomgångar och äro rikt utstyrda med kolonner, med linie-

och blomsterornament samt bildhuggeriarbeten (fig. 211). Dessutom hedrade

man berömda män genom att uppresa höga kolonner, som buro statyer, såsom
Uppfinningarnas bok. I (u. 3). lö
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Trajanus-, Phocas- och
r
Antoninuskolonnerna i Rom, Cussikolonnen o. s. v.,

eller också genom tornformiga monument, såsom Ygelmonamentet vid Trier och

monumentet vid S:t Remy (fig. 212). Ät sjöhjeltar reste man pelare, som pryd-

des med framstammar af. fiendtliga fartyg, såsom Duilius' monument.

Romarnas torg, kalladt forum, var, liksom grekernas agora, omgifvet

af portiker (kolonnhallar) samt prydt med bildstoder af gudar, kejsare och
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berömda män, ärepelare och triumfbågar m. m. Der lågo vanligen utom

flera tempel äfven samlingssalar för särskilda korporationer, domsalar, skolor

och basilikor. De sistnämda, öfverbygda saluhallar, hvilka tillika användes

som börssalar och handelsdomstolar, äro synnerligt karakteristiska för den

senare romerska arkitekturen. Då deras bestämmelse fordrade ett bredt öfver-

täckt rum, men man ej hade hunnit så långt i timmermanskonsten som nu

för tiden, blef det nödvändigt att genom kolonnader indela rummet i tre eller

flera skepp. Mellanskeppet var då högre än sidoskeppen, öfver hvilka ofta

ett slags gallerier anbragtes. Längst bort i ena ändan af mellanskeppet be-

fann sig en nisj, der handelsdomstolen höll sina sessioner, och framför denna

ett slags tvärskepp, ett större fritt rum för vitnena, under detta åter fängel-

ser o. s. v. Alla lyxbygnader, såsom cirkusar, teatrar, promenadhallar, bad

o. s. v., fingo hos romarna en oerhörd

utsträckning och utstyrdes med furstlig

prakt. Det s. k. Panteon (fig. 213,

214), ännu i dag en af Roms ståtligaste

kyrkor, var blott en af de många salarna

i Agrippas bad, som likväl i prakt och

storlek vida öfvertränades af Caracallas

och Diocletianus' termer (varmbad).

Fig. 211. Konstantins triumfbåge. Fig. 212. Torngrafven vid S:t Remy.

Afven de romerska kejsarnas palats och de förnämas villor nådde under

tidernas lopp en utsträckning samt lade i dagen ett slöseri, som i våra dagar

skulle förefalla oerhördt.

Härmed öppnade sig nu ett vidsträckt fält for de ornerande konsterna.

Också utvecklades den mest oförtrutna verksamhet på detta område. Ytdeko-

rationen, d. v. s. orneringen af kärl och tyg, stannade fortfarande i etru-

skernas och grekernas händer. Ja, egentligen var det väl dessa, som ända

till romarväldets slut hufvudsakligen befrämjade och uppehölio måleriet och

bildhuggarkonsten. Härvid är likvisst att märka, att formerna slutligen endast
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fortplantade sig träditionelt utan att förstås, och att man följaktligen ofta för-

syndade sig emot de lagar, som vi vid betraktelsen af den grekiska ornamen-

tiken omnämt. Härtill sällade sig under den sista tiden ett begär att pråla

med lysande färger och dyrbart material, hvilket naturligtvis snart urartade

till smaklöshet och råhet, något som i synnerhet på mångfaldigt sätt visar

sig i lyxkärlen, vaser och öfriga prydnadsföremål. Men mycket tidigare och

mycket mera stötande framträda alla dessa fel i den arkitektoniska ornamen-

tiken, hvilken antingen helt och hållet öfvergick i romerska arkitekters händer

eller i alla fall så strängt öfvervakades af de romerska byggherrarna, att de

etruskiska konstnärerna här ej lika länge som i de smärre konsterna för-

mådde försvara den ursprungliga stilens veka och kyska former mot den

romerska praktlystnadens angrepp. Likväl kan man äfven på detta område

uppvisa ett framsteg. Såsom redan är nämdt, var det etruskerna, som vågade

det första försöket att i linearornamentiken fortgå från det primitiva uppra-

Fig. 213, 214. Panteon.

dandet till en organisk sammanbindning af de likartade delarna. Grekerna

hade försökt att gå vidare i denna riktning. Hos romarna fann man slut-

ligen det enda organiska sättet för en sådan sammanbindning? nämligen

föreningen till fortlöpande rankor (fig. 215). Men då man härvid i relief-

ornamentiken upptog det förut endast på korintiska och romerska kapital

använda akantusbladet, låg häruti en stor fara. Romarnas praktlystnad for-

drade nämligen, att man allt mer aflägsnade sig från blott limära motiv,

och detta i förening med deras nästan till ensidighet stegrade förkärlek

för akantusbladet framför hvarje annat bladverk medförde en nästan full-

komlig förlust af all klarhet. Slutligen öfverdrog man sålunda alla derför

tillgängliga ytor med en i all sin rika förvirring likväl skematisk orna-

mentik. Hur långt man gick i detta hänseende, framträder temligen tydligt

i fig. 216.
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Allt detta måste emellertid å ena sidan ända till virtuositet uppdrifva

den mekaniska färdigheten, under det att å andra sidan allt sinne för sant

behag, för en ändamålsenlig fördelning af effekten o. s. v. dödades, tills slut-

ligen denna, liksom all annan öfverretning, framkallade en reaktion och der-

med följande nykterhet i uppfattning.

Så förenade sig allt för att störta en förfallen stil, och fallet påskynda-

des endast deraf, att ett nytt befruktande andligt element uppträdde på verlds-

teatern. Med kristendomens seger öfver det hedniska Roms gudaverld, med
kejsar Konstantins öfvergång till den nya religionen var ett nytt innehåll gif-

vet åt det konstnärliga sträfvandet, och då 325 det gamla Byzantium började

omskapas till den nya kejsarstaden Konstantinopel, hvilket ej blott tillät,

utan äfven gynnade uppbyggandet af kristna kyrkor, fick det nyväckta sträf-

vandet rika tillfällen att förverkliga sig. Från denna tilldragelse räkna vi

clerför en ny period i arkitekturens historia.

Fig. 215. Romeiskt ornament.

>
|' itfr.»\ ill

Fig. 216. Romerskt ornament (äggstaf).

Den kristna konsten framträdde ej utan alla förberedelser i det offentliga

lifvet. I katakombernas skymning, i husens inre öfvades ej blott den kristna

kulten, utan skapades äfven i dess tjenst månget konstverk. Till sin yttre

form erbjödo dock dessa arbeten ingenting nytt; man nöjde sig vanligen med
att kläda de nya tankarna i gammal känd drägt; äfvenså voro alla dessa

verk små till sina dimensioner. Kristen bygnadskonst kunde först uppträda,

när gudstjensten kräfde större rum. Det yttre verldsliga lifvet förblef nästan

oförändradt, och dermed äfven formen af de bygnader, som tjenade det samma.
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Den fornkristna bygnadsstilens minnesmärken bestå nästan uteslutande

af bygnader för religiöst ändamål. De hedniska templens form var alldeles

obrukbar för den nya gudstjensten, till hvilken menigheten skulle församla
t

sig inom hus. Palatsens stora salar med sina atrier, salubasilikorna o. s.

v. erbjödo deremot utgångspunkter för nya anläggningar. Genom att fritt

upptaga och använda dessa motiv uppstod snart en organiskt utvecklad form

för de kristna församlingskyrkorna, basilikorna. Grundplanen på fig. 217,

jemförd med interiören af S:a Maria Maggiore i Rom (fig. 218), ger en före-

ställning om deras form. Vid sidorna af koret och utmed det gallerverk (can-

celli), som skilde detta från skeppet (aula), stodo tvenne, flera trappsteg upp-

höjda tribuner (ambones), från hvilka evangeliet och epistlarna förelästes och

som sedan gåfvo upphof till predikstolarna. Altaret med sitt tabernakel

Fig. 218. Basilikan S:a Maria Maggiore i Komi

höjde sig alltid öfver en martyrs graf. Ä ömse sidor om biskopsstolen i den

stora nisjen (absiden) bakom altaret voro i en halfcirkel platser anordnade

för församlingens äldste (presbyteri). Gården (atrium) med sin brunn för

tvagningar fick ej saknas vid någon basilika. Liksom hvarje kyrka genom
martyrgrafven under altaret blef en grafkyrka, förvandlades äfven mera be-

tydande personers grafvar genom ett altare för själamässor till grafkyrkor.
Till anordningen liknade dessa de hedniska rundgrafvarna, I midten höjde

sig en kupol, framför ingången sträckte sig en förhall. Baptisterierna eller

dopkapellen, vanligen runda eller åttkantiga, synas dels vara bildade efter

simrummen i badhusen, dels efter antika graftempel; de täcktes med livalf,

vanligen kupoler, i hvilkas konstruktion romarna hade nått stor färdighet.
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Smala, långsträckta rum täckte man med tunnlivalf (i form af en omvänd,,

half tunna); bredare rum åter, såsom basilikornas mellanskepp, täcktes blott

med bjelkverk. Ej blott konstruktionen, utan äfven dekorationen liknade

romarnas; men kolonnerna användes emellertid åter på ett sätt, som bättre

motsvarade deras ide. Man stälde dem nämligen ej längre såsom blotta

ornament och försedda med ett bjelklag framför bågen, utan omedelbart

under denna. Mellan båge och kapital anbragte man derpa antingen en tär-

ning med fullständig bjelklagsfördelning eller en enkel, stark platta, såsom på
tig. 219. Detta var visserligen den hufvudsakligaste förändring, den arkitek-

toniska stommen undergick, men hon förde med sig åtskilliga andra, hvilkas-

Fig. 219. Romanskt kapital.

Fig. 220. Kapital från S:t Germain
des Prés. Fig. 221. Mariakyrkan i Betlehem.

framställning skulle leda oss för långt in i fackets detaljer. Mera anmärk-

ningsvärda äro de förändringar, som försiggingo i kyrkornas grundanordning.

Dessa visade sig redan ganska tidigt. Särskildt afveko de i Orienten bygda

basilikorna från de italienska. En föreställning om dessa afvikelser få vi af

grundplanen till Mariakyrkan i Betlehem, som af den heliga Helena uppfördes

öfver det ställe, der frälsaren föddes (fig. 221).

Den äldre romanska stilen. Snart nog började man lämpa de hittills

i hufvudsak bibehållna romerska detaljformerna efter den nya grundplanen.

De vidtagna förändringarna rörde naturligtvis närmast kolonnen, såsom den
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vigtigaste arkitektoniska delen, och särskildt kapitalet samt det öfver det samma
anbragta bjelklagsparti, som närmast mottog den ofvanpå hvilande bördan.

Fig. 220 visar temligen tydligt denna förändring, om man jemför det här

framstälda kapitalet med det romerska, hvilket det i sin hufvudform i öfrigt

liknar. Från kolonnerna utbredde sig dessa förändringar så småningom /öfver

hela den arkitektoniska stommen, hvilken det oaktadt bibehöll många romer-

ska reminiscenser. Fig. 222 kan tjena som prof på det nya bygnadssättet,

hvilket infördes i Tyskland genom Pipin. Hon framställer en nu som för-

hall till klostret Lorsch tjenande bygnad, hvilken förmodligen ursprungligen

varit ett grafkapell och är uppförd omkring

år 774. Afven till England utbredde sig

denna stil och heter der ännu den angel-

sachsiska. En föreställning om dess visser-

ligen här och der något råa former ger tornet

till Earls-Barton-kyrkan (fig. 223). Under

denna stils period, hvilken man kan förlägga

ungefär mellan 500 och 1000 e. Kr. och

som hufvudsakligen sträckte sitt välde

öfver vestra Tyskland, Frankrike och Eng-

Fig. 222. Förhall till klostret Lorsch.

Fig. 2 2 B. Tornet till Earls-Barton-

kyrkan.

land, hade nämligen uppstått ett nytt slags bygnader, klocktornen, hvilka

visserligen redan förekommo i sjette århundradet/ men först under det nionde

erhöllo en någorlunda arkitektonisk utbildning. De stodo clå alltid isolerade

framför eller bredvid kyrkan. Fig. 224 är en afbildning af tornet vid kyr-

kan S:a Maria in Cosmedin i Rom.

Sjelfva kyrkans disposition ändrades blott småningom. Basilikans form

qvarstod i hufvudsak, mellanskeppet bibehöll sitt bjelktak, sidoskeppen sina

tunnhvalf, dock förekommo redan här och der korshvalf. Det i de gamla
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basilikorna af senatorium och matronaeum bildade tvärskeppet springer

merendels något framom långskeppets murar och bildar sålunda i förening med

detta ett slags kors. Altarnisjen kunde ofta nog ej rymma det allt talrikare

vordna presterskapet; för att bereda plats åt detta sköt man in ett qvadra-

f\ tiskt rum mellan tvärskeppet och den egentliga nisjen, hvar-

i igenom kyrkans grundplan ännu tydligare erhöll formen af ett

kors. Medan dessa förändringar försiggingo i vesterlandet, er-

höll den kristna bygnadskonsten i österlandet en i många afseen-

Nf den afvikande prägel.

Den bysantinska bygnadsstilen (480 till 1000 e. Kr.). Då
de romerska kejsarnas residens flyttades till Byzantium, medförde

redan detta ej blott en politisk, utan äfven en kyrklig skils-

mässa mellan det östra och vestra romerska riket. Det bysan-

tinska presterskapet lade mera vigt på den religiösa kulten vid

martyrernas grafvar än på församlingens gemensamma gudstjenst.

Följden häraf måste blifva, att altaret med sin martyrgraf och

sin omgifning började beherska kyrkbygnadens öfriga delar.

Då för de äldsta kristna grafkyrkorna den runda (centrala)

in formen hade blifvit vald, inpassades nu i Byzantium denna form

eller åtminstone dess kärna, kupolen, såsom hela bygnadens huf-
"9

t vuddel, uti basilikeformen.

I

. Fig. 224-. Klock- [jT

tornet vid kyrkan

S:a Maria in Cos-

medin i Eom.
Fig. 225. Tak Kefra i Ktesifon.

Under hägn af sassaniderna, det nypersiska rikets grundläggare och be-

herskare (223—641 e. Kr.), hade ett på romerska och persiska reminiscenser

hvilande bygnadssätt utbildat sig, hvarom fig. 225 ger ett begrepp. Om här

redan det yttre företer ovanligt stora bågar, fyller oss det inre af dessa byg-

nader med förvåning öfver den tidens skicklighet i hvalf- och kupolbygnad.

Detta bygnadssätt blef ej utan inflytande på Mindre Asiens invånare. Afven

till det gamla Byzantiums byggmästare synes detta inflytande hafva sträckt
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sig. Om de också, liksom alla romerska byggmästare, redan voro ganska för-

farna i kupolbygnaden, lärde de sig dock nu att anbringa en rund kupol äfven

öfver ett åtthörnigt, ja, till och med öfver ett fyrhörnigt rum. De förbundo

nämligen kupolen med den undre fyrkanten medelst s. k. hvalfkilar (pendentiv).

Sålunda intogs nästan alltid midten af en bysantinsk kyrka af en kupoL

Rundt omkring denna funnos vanligen fyra mindre kupoler, så att grandpla-

nen fick utseendet af ett grekiskt kors. Ofta utfyldes rummen mellan kors-

armarna, då kyrkans yttre form blef fullkomligt fyrkantig. Vid denna den

bysantinska kyrkbygnadens grundform stannade man för öfrigt ej, då den

skicklighet, man nått i hvalfbygnad, möjliggjorde rikare och mera kompli-

Fig. 227. San Vitale i Eavenna.

Fig. 226. Aja Sofia (Konstantinopel).

Fig. 228. Kyrkan i Pitz-

unda i Armenien.

cerade anordningar. Betraktandet af några planritningar skall lättast gifva

oss en klar föreställning om dessa bysantinska kyrkbygnader. De exempel,

vi för detta ändamål erbjuda läsaren, torde på samma gång antyda, huru den

bysantinska stilen ej blott framträngde åt öster, till Armenien och Persien,

utan äfven utöfvade sitt inflytande i vester och hufvudsakligen i öfre Italien.

Sofiakyrkan i Konstantinopel (fig. 226) bygdes 527—563, San Vitale i Ra-
venna 526—539 (fig. 227), baptisteriet i Asti i Lombardiet kort efter 900,

San Lorenzo i Milano omkring 1000 och vid samma tid kyrkan i Pitzunda

i Armenien (fig. 228).
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Den största i denna stil resta bygnad är Sonakyrkan i Konstantinopel.

Men hon bär nu halfmånen som tecken af turkiskt öfverherskap , och i

följd af sin användning som moské har hon undergått så stora förändringar,

att hon nu mera endast invändigt, men ej till sitt yttre kan gälla som ett

oförfalskadt exempel på denna stils former. Mycket bättre visar Gudsmoders-

kyrkan (Teotokoskyrkan) i Konstantinopel, som bygdes år 1000, det karak-

teristiska i den bysantinska stilen i afseende på det yttre. Dessa kyrkors

dekoration påminde om den tidigare romanska stilen; hon var endast något

rikare. Mosaikmönster smyckade golfvet, på väggarna glänste mosaiktaflor

Fig. 229. Bysantinsk

kolonn. Ravenna.
Fig. 230. Bysantinskt palats i Venezia.

eller målningar på guldgrund, och icke sällan var äfven kyrkans yttre må-
ladt i vexlstnde färger. Som denna bygnadsforms förnämsta representanter

i Italien gälla bland andra San Vitale i Ravenna och San Marco i Vene-

zia, ehuru den senare genom gotiska gafvelkrön och småtorn förlorat mycket

af sin ursprungliga karakteristiska form. I dispositionen så väl som i detaljerna

och ornamentiken visar den bysantinska stilen större oafhängighet af de ro-

merska förebilderna än den tidigare romanska. I afseende på de egentliga

arkitektoniska detaljerna framgår detta tillräckligt af afbildningarna. Fig.

229 är tagen från San Vitale i Ravenna, fig. 230 från ett litet palats vid

kyrkan Santi Apostoli i Venezia.

Hvad särskildt ytornamentiken beträffar, visar redan det på fig. 231 af-

bildade ornamentet, oaktadt fasthållandet af den hos romarna så utbildade

rankformen, likväl mycken sjelfständighet genom upptagandet af naturalistiska
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Fig. 231. Itysantinskt ornament från 9:e århundradet.

blad; andra motiv för anordningen finnas äfven. Men bladens gestalt i

denna ornamentik ger oss ett exempel på den stränga, ja, till ensidighet ur-

artande stilisering af bladverket, som snart vid sidan af en lika ensidig natu-
"~"

..._":- ralistisk behandling grep om-

kring sig inom hela ornamen-

tiken. Ofta finner man i sam-

ma ytdekoration båda riktnin-

garna representerade och på

ett fullkomligt oförmedladt och

oharmoniskt sätt stälda bred-

vid hvarandra. Här och der

äro de framstälda naturföremå-

len, vinlöf, kornax, palmgre-

nar, liljor, ja, till och med lejon och fåglar, på ett mycket stelt och kantigt

sätt behandlade, utan att man likväl lyckats bringa dem i stilistisk över-

ensstämmelse med de bredvid anbragta ornamentsrankorna.

Den bysantinska stilen, som sålunda

frambragte en mängd nya motiv, utan

att dock kunna åstadkomma en riktig

genombildning af de samma, öfverflyttades

af Karl den store till vestra Tyskland,

hvarest redan, såsom nämdt är, den äl-

dre romanska stilen genom Pipin hade

vunnit burskap. I Karls bygnader finna

derför båda användning, t. ex. i den

till sin grundplan bysantinska, till res-

ningen romanska ministern i Aachen.

Afven dessförutan kommo de båda sti-

larna, i synnerhet i Sachsen under otto-

nerna, i mångfaldig ömsesidig beröring,

och härur utvecklade sig, sedan man
tillagt det branta taket, skarpt fram-

springande gesimser och andra af kli-

matet framkallade former.

Den senromanska stilen. Kyr-

korna byggas nästan alltid i korsform,

än längre, än kortare, och täckas än

med korshvalf, än med kupoler, än med
bjelkar. Fönster och dörrar så väl söm

hvalfven förete rundbågar, kolonnerna

äro korta och tjocka; de hafva blott

sällan kalkformiga kapital, som ännu

erinra om de korintiska, utan vanligen

s. k. tärningskapitäl med särskilda imposter för att upptaga bågarna. Ge-

S:t Mikael i Hildesheim.



BYGNADSSTILAR HOS FOLK, HVILKAS KULTUR UTBREDT SIG. 237

simserna löpa öfver rader af små rundbågar. De långa ytorna afdelas genom

ett slags smala, föga framträdande pilastrar (lisener).

Ofta förekomma utom de halfrunda fönstren äfven helrunda eller s. k.

hjulfönster. Klocktornen, som nu allmänt infördes, stodo i början ännu skilda

från kyrkan, men senare restes de vanligen parvis vid den vestra hufvud-

ingången.
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Fönstren, som i början fyldes med tunna, hälft genomskinliga stenplat-

tor, prunkade snart med brokigt målade glasrutor. I det inre voro kyrkorna

ännu alltid rikt målade eller smyckade med mosaik och altarna försedda med

öfverbygnad af sten.

Martyrgriften utvidgades till ett underjordiskt grafkapell (krypta), hvaraf

följde, att altarplatsen fick ett högre läge än skeppet. Samtidigt förstorades

han äfven i följd af de andligas växande antal, och i stället för en altarnisj

anlades tre, till och med fem på tvärskeppets östra sida, eller också anbrag-

tes små altarnisj er rund t omkring den stora. Synnerligt vigtiga kyrkbyg-

nader från denna tid äro Vårfrukyrkan i Magde-

burg, börjad 1014, S:t Mikael i Hildesheim 1015

—1033 (fig. 232), domen i Pisa, börjad 1063, full-

ändad 1150 (fig. 233), S:t Georg i Köln, börjad

1060, kyrkan i Laach vid Andernach 1093—-1156

(fig. 234), kyrkorna i Conques och S:t Severin i

Toulouse från omkring 1100, katedralen i Norwich i

England 1098, domen i SchafFhausen, katedralen i

Arles och katedralen i Worms 1110, S:a Maria-Tras-

tevere i Rom 1139, San Ambrogio i Milano 1140

—1160, domerna i Mainz och Speyer 1160 (fig. 235),

i Limburg an der Lahn 1213 (fig. 236) och flera

andra i Tyskland.

Hvad de arkitektoniska detaljerna och orna-

menten beträffar, visar sig här ännu afgjordare än

i anordningen och resningen den stora fördelen af

sammansmältningen mellan den bysantinska och

den äldre romanska stilen. Tydligast framträder

denna sammansmältning i kapitalens former (fig.

237—238). Men äfven nya former uppstodo. Två

af dem vunno snart allmän utbredning öfver hela

Europa och gälla som karakteristiska kännetecken

på den senromanska stilen. Yi mena tärnings-

kapitalet (fig. 239) och rundbågsfrisen, en

rad af små rundbågar, stundom hvilande på små konsoler (fig. 240). Den

senromanska stilens ytdekoration visar i sina former hvarken den starka an-

slutning till romerska element, som ännu nerskar i den äldre romanska sti-

len, eller den oharmoniska sammanställning af stiliserade och naturalistiska

former, som förekom i den bysantinska ornamentiken. Vi gifva här i fig.

241 ett exempel på rankornament. Synnerligt rika och djerfva förefalla de

ornament, der rankorna sammanflätas med groteska djurgestalter. Vi återge

inga dylika mönster, emedan de svårligen kunna begagnas som förebilder

för nya arbeten. Utom på bygnader finnas ännu mångfaldiga dylika mönster

i behåll på miniatyrmålningar, metallarbeten, trä- och elfenbenssniderier o.

s. v. Alla dessa arbeten vitna ej blott om beställarens praktlystnad, utan

Fig. 234. Kyrkan i Laach
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äfven om en förvånande färdighet lios mästaren, en utomordentligt rik fan-

tasi, ett mycket fint färgsinne, slutligen om en ända till det barnsliga grän-

sande naivetet.

Då denna stils ornamentik ännu ej på långt när, som sig bör, blifvit

uppskattad och studerad, skulle vi särskildt vilja uppmana till studium af den

samma. Afven borgar och kloster, de senare beaktansvärda hufvudsakligen

för sina ofta täcka och tilltalande korsgångar, uppfördes i stor mängd i denna

stil. Ty värr äro af de romanska borgarna vanligen blott kapellen, men för

öfrigt ganska litet i behåll.

Fig. 235. Domen i Speyer. 36. Domen i Limburg.

En egendomlig riktning tog den senromanska stilen i Norge. Här var

man hufvudsakligen hänvisad till trä som bygnadsmaterial. Så väl denna

omständighet som hänsyn till klimatet framkallade utan tvifvel vissa förän-

dringar, men derjemte synas traditioner, hvilkas ursprung ännu ej är upp-

visadt, men som måhända härröra från Asien, utöfvat sitt inflytande. Som
prof på dessa norska träkyrkor meddela vi en af de mest karakteristiska,
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Fig. 240. Rundbågsfris. Wiener-Neustadt.

Fig. 239. Tärningskapitäl.
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Fig. 241. Romanskt ornament.

Fig. 238. Kapital. Gelnhausen.

Fig. 243. Katedralen i Kijef.Fig. 242. Kyrkan i Hitterdal.

kyrkan i Hitterdal (fig. 242). Andra finnas i Borgund, Urnses m. fl. stäl-

len. Det yttre är vanligen beklädt med spån i form af fjäll.
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Rysk bygnadsstil. Den bysantinska stilen, som uppstod i det romerska

riket, utvecklade sig i förening med den grekiska kyrkan och delade dennas

öde. Trängda ur Asien och europeiska Turkiet af islam, funno båda en fri-

stad i Ryssland. I öfverensstämmelse med detta lands kultur upptog byg-

nadsstilen snart asiatiska element och former, livilka här och der nästan på-
minna om buddistiska. Under tidernas lopp utbildade sig denna blandning

Tig. 244. Ivan Yelikis torn i Moskva.

till någonting ganska egendomligt. Dispositionen af de små och mellanstora

kyrkorna blef den gamla, hos de förra en, hos de senare fem kupoler (hg. 243).

Men derigenom att man anbragte dessa kupoler på höga tamburer (trum-

formiga underbygnader) och gaf dem en svällande, lökformig gestalt, derige-

nom att man efter behag ökade deras antal och gaf dem de mest vexlande

former, erhöllo dessa bygnader ett högst fantastiskt utseende. Tillika har

denna stil så vuxit in i ryska folkets smak, att den inträngande renässansen

Uppjinnir>gar;ias bok. I (". 2). AU
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endast i en del detaljer kunnat göra sig gällande. Fig. 244 framställer Ivan

Velikis torn i Moskva, bygdt år 1600.

den till venster omkring 200, den till

400 år äldre.

Af de* bredvid stående kyrkorna är

höger, blott till en del synliga,:snära

Fig. 245. Det inre af en kyrka i Kostroma.

"

. . nalitet.

Fig. 246. Bysantinskt ornament från

Sofiakyrkan.

Högst intressanta äro vidare-

de ryska träkyrkorna, till det

yttre konstruerade som timmerhus,,

ofta försedda med kupoler, ofta

också rätt och slätt med sadeltak,

under hvilket i sådant fall van-

ligen sträcker sig ett tunnhvalf af

trä. Fig. 245 framställer det inre

af en sådan kyrka i Kostroma. I

bakgrunden synes den i alla gre-

kisk-katolska kyrkor framför al-

tarplatsen sig • höjande bildställ-

ningen (ikonoklastis). Afven den-

na, som tillika skiljer skepp och

altarplats, hade inom den roman-

ska stilen sin motsvarighet i det

s. k. lectorium, hvilket hade upp-

kommit genom ambonernas förläg-

gande till det upphöjda korskran-

ket. Ofver hufvud torde våra lä-

sare ha märkt, att de fem nyss

genomgångna stilarterna egentli-

gen blott äro att anse som för-

greningar af en och samma stil,

beroende på tid, lokal och natio-

Afven de tekniska konsterna

undergingo härvid samma förändringar

som bygnadsstilen, och frändskapen mel-

lan dem och de arkitektoniska formerna

var så mycket innerligare, som de flitigt

anlitades i kyrkans tjenst med anledning

af den ökade prakten vid de kyrkliga

högtidligheterna.

Under kristendomens första tider bi-

behöllo så väl de latinska som bysan-

romerska formerna. Men med hedendo-

Dessutom hade den romerska

tinska konstnärerna i hufvudsak de

mens fall hade detta system förlorat sitt fäste.

stilen redan utvecklat en så hög grad af tung prakt, att en stegring knapt

var möjlig, så länge man endast höll sig till de af romarna använda motiven.

Emellertid stälde å ena sidan kejsarhofvet i Byzantium med sitt stela ceremoniel



BYGNADSSTILAR HOS FOLK, HVILKAS KULTUR UTBREDT SIG. 243

och sin öfverdådiga prakt, å den andra det efter kristendomens upphöjande

till statsreligion snart nog hierarkiskt sinnade presterskapet den fordran på

konsten, att hon i prakt skulle öfvertrafta den romerska både på arkitektu-

rens och dekorationens område.

För att kunna uppfylla denna fordran måste man skaffa nya medel. Men
den tidens konstnärer synas ej hafva egt nog andlig friskhet för att kunna

finna dessa på konstens eget område i sträng mening. Häraf kom, att de by-

santinska ornamenten, när den romerska anordningen bibehålles, å ena sidan

sjunka ned till en kraftlös skematism (fig. 246), men å den andra utan tve-

kan kasta öfver bord den utnötta akantusformen och i stället upptaga nya motiv,

såsom vinrankan, axet, palmen m.

fl., som stå i något symboliskt sam-

manhang med kristendomen. Då de

deremot, på samma gång som de

använda nya detaljformer, äfven öf-

vergifva den romerska anordningen,

Fig. 247, 248. Plan och genomskärning af San Cristo de la Lnz i Toledo.

förfalla de lätt till ett tomt, konventionelt och oorganiskt uppradande och sam-

manställande. Likväl synas de hafva insett eller känt denna brist, ty de sökte

åtminstone att åstadkomma något sammanhang mellan de enskilda figurerna

genom ett band, som omsluter och sammanknyter dem (fig. 246).

Detta nya motiv utbildades snart på ett högst pikant sätt till de mest

olikartade, i hvarandra flätade slingor, men upprepas sedermera i oändlighet

och i så sökta former, som knappast hos romarna var fallet ens med akantus-,

bladet. De hufvudsakligaste förändringar, som de bysantinska konstnärerna

införde, finna vi dock på teknikens område. Ornamental mosaik, brokiga

ornamentsreliefer, reliefbroderi, inläggning af metaller i sten och trä o. s. v.

äro några af dessa nyheter.

Den sen ro manska konsten upptog så väl de bysantinska slingorna som

den romerska dispositionen och lade till dessa motiv en mängd nya, hvarige-
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nom en ytterst rik och omvexlande ornamentik uppkom. Dock kan man an-

märka, att de framstälda föremålens former, blommor oph blad, drakar, or-

mar, lejon, örnar och andra djur, ja, till och med menniskogestalter här och

der aflägsna sig allt för mycket från naturen. Att man, för att undvika den

utpräglade naturalismen i det senromanska framställningssättet, stiliserade for-

merna, var visserligen i sin ordning; men en sådan stilisering bör lika litet

urarta till en skematisk antydan som till en fantastisk förvridning, miss-

grepp, som vi ofta finna jemte hvarandra på ett och samma arbete i ro-

mansk stil.

Islams bygnadsstil.

Redan tidigt utbredde sig,

som ofvan nämdes, den

bysantinska stilen till öster-

landet, vaggan för den af

Muhamed stiftade nya re-

ligionen och pä samma
gång för en ny kulturrikt-

ning. Genom blandning

med indiska och persiska

former utbildade sig här

i den nya lärans tjenst en

ny stilart. Denna utbred-

de sig samtidigt med den

muhamedanska religionen

öfver Asien och Afrika och

I— inträngde 712 e. Kr. i

£* Spanien. I början visade

mmm de muhamedanska bygna-

m^m derna i alla länder sam-

k ma former. De religiösa

och på samma gång för-

nämsta bygnaderna, mo-

skéerna, anordnades på två

Fig. 249, 250.

Arabiska kapital. Fig. 251. Plan af moskén i Cordova.

olika sätt. De mindre moskéerna (mesjids) likna de bysantinska kyrkorna.

I ett qvadratiskt rum stå fyra kolonner eller pelare, förenade med hvar-

andra och med väggarna genom bågar; härigenom uppstå nio rum, som ^ro

täckta med kupoler. Sådana äro bland andra moskén Amru i Kairo från år

643 och San Cristo de la Luz i Toledo från följande århundrade, äfvensom

moskén i Tabriz. '

De större moskéerna, djamis (ungefär motsvarande våra domkyrkor),

äro bygnader med många lika höga skepp bredvid hvarandra, försedda med
trätak. 'Framför dem utbreder sig en stor förgård (fig. 247, 251). Men vid

det arkitektoniska genomförandet och detaljernas utbildning gjorde sig snart
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provinsiela egenheter gällande, och vi måste med afseende härpå skilja mellan

åtskilliga förgreningar af samma hufvudstil.

Den arabiska stilen är den islamitiska stilens första och äldsta form, i

hvilken alla de äldsta muhamedanska bygnader i de mest skilda länder äro

uppförda och ur hvilken de särskilda stilarterna sedermera utvecklat sig.

Dess former och konstruktionssätt äro ännu något omogna, men innehålla fröna

till alla i de senare stilarterna framträdande former. Från den romerska sti-

len lånade man kolonnernas form, men kapitalen, som utgingo från de joniska

och korintiska, utvecklade sig snart sjelfständigt, såsom ^
hg. 249, 250, 252—254 visa, Af den bysantinska stilen

lärde man sig att höja bågarna genom att anbringa iin-

poster öfver kolonnkapitälen. Nytt var deremot sättet

att behandla hvalfven, ett sätt, som sedermera i den go-

tiska stilen skulle nå en så hög grad af fulländning: att

låta flera bågar korsa hvarandra, hvarigenom s. k. stjem-

eller näthnalf uppkommo. For att

mildra sidotrycket lat man så \äl

dessa Lagar som murbairar öfver

Frän moskén i Cordova. Fig. 253. Morisk kolonn Fig. 254.Morisk kolonn
från Generalif vid Granada. från Alhambra.

dörrar o. s. v. nedtill löpa något tillsammans, hvarför vi kalla dem hästsko-

Lågar; ofta erhöilo de en lindrig spetsning, ja, här och der användes rent af

spetsLågar, ehuru Lagen alltid omslöts af ett fyrkantigt fält.

Ett af den arabiska bygnadskonstens mest storartade monument är moskén,

nu mera katedralen i Cordova. Då den först uppfördes, ett arbete, som påbör-

jades år 786, hade den en längd af 323 och en bredd af 266 fot samt 11 skepp,

som skildes af ungefär 400 kolonner. Genom tillbyggandet af en förgård och
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ökad bredd växte längden till 485, bredden till 475 fot, skeppens antal till

19 och kolonnernas till öfver 1200. Efter arabernas fördrifvande har den

ty värr på mångfaldigt sätt blifvit stympad. Fig. 251 visar oss den ursprung-

liga grundplanen. A är förgården, B förhallen, C harem, den andra gården,

D den egentliga moskén, E mellanskeppet, F bönrummet (mihrab), a nisjen

för koran (kibla), b predikstolen (mimbar), c sultanens upphöjda tribun (mak-

suhra), d grundläggarens grafkapell (turbeh), e tribunen för bönens förelä-

sande (kutbeh), f pulpeten för koran, g tribunen för bönstundernas utro-

pande genom muheddin (mastatsjeh). Fig. 252 framställer väggen till denna

Fig. 255. Lejongården i Alhambra.
A Av nsnnmfL?

mastatsjeh. Då afrikanska nomadstammar, vanligen kallade morer, bemäk-

tigat sig herraväldet öfver Spanien, införde de i byonadskonsten former från

sina lätta, luftiga tält, och så uppstod

den moriska stilen. Denna stils former känna vi nästan uteslutande

från palatsen, då de af morerna i Spanien uppförda moskéerna blifvit dels

förstörda, dels genom sin förvandling till kristna kyrkor betydligt förändrade.

Kolonnerna (fig. 253, 254) äro här visserligen mycket lika de senromanska,
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men smärtare och sirligare, bågformerna ytterst omvexlande; murarna äro

antingen af sandblandad lera och belagda med gipsornament eller af genom-

brutet gipsarbete, mera liknande spetsväfnader än väggar; golfven bestå af

brokiga flisor, innantaken äro antingen af gips, bildande en mängd dropp-

stenslika celler, eller af cederträ med ofta i Iivarandra flätade stjernformiga

fyllningar. Allt skimrar i den rikaste färgprakt, öfver allt springbrunnar,

dammar och trädgårdar; i synnerhet är en stor omsorg nedlagd på badrum-

men med deras luftiga kupoler och stjernformiga ljusöppningar. Den bäst

bibehållna bygnaden i denna stil är konungaborgen Alhambra vid Granada,

med den herliga lejongarden och lejonbrunnen (hg. 255).

Den saraeenska taygnadsstilen, en annan utgrening af den islamitiska

konsten, leder, liksom den arabiska, sitt ursprung direkt från den bysantinska,

Fig. 256. Genomskärning af Kodabendas graf i Sultanieh.

hvilken ännu i Omars moské i Jerusalem, från år 637, temligen tydligt kan

igenkännas. Men ganska snart upptog man den af sassaniderna med förkär-

lek omfattade spetsbågen, en form, som redan öfvervägande finnes använd i så

väl den ofvan nämda moskén Amru som i moskén el Aksah i Jerusalem (691),

i hvilken senare för öfrigt trätaket och andra eljest blott i basilikor förekom-

mande former äro bibehållna. Ja, till och med korsformen försmåddes icke.

Moskén i Damaskus, från år 705, är ingenting annat än en treskeppig ba-

silika med tvärskepp, Moskén Ibn-Tulun, bygd 876—885, påminner till
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sin grundplan oni moskén i Cordova, men har ännu rena spetsbågar och huf-

vudsakligen trätak, ehuru enstaka hvalf förekomma. Ofver hufvud är stilen

här vida mer utbildad än i moskén i Jerusalem. I bygnaderna från 12:e till

]4:e århundradet är kupolsystemet fullkomligt genomfördt. Afven här upp-

träda de nämda droppstensformiga cellerna dels på pendentiven, dels i yttre

nisjer, dels slutligen i hela hvalf. De smala tornen, minareterna, sträfva djerft

mot höjden. Så väl deras torn som hela bygnadens utsidor glänsa merendels

i präktiga färger. Allt talar samma språk som religionen sjelf: mysticismens

och sinlighetens.

Denna stil utbredde sig öfver hela norra och östra Afrika, öfver Ara-

bien, Syrien, Persien, Mindre Asien, Armenién, Ostindien och Turkiet. Men
det var ej blott i moskéer, palats och grafbygnader, som den saracenska

ifi:/
;

Fig. 257. • Graf i Alvahar.

stilen utvecklade sin prakt. Muhamedanerna voro i allmänhet gynsamt stämda

för vetenskaperna, och hvarthän de kommo, upprättade de derför glänsande

högskolor (madrissas), bibliotek, hospital o. s. v., hvilka de utstyrde med all den

skönhet, hvaraf deras stil var mäktig. Ofver allt, hvarest bygnadskonsten redan

förut nått någon blomstring, tog man upp enskilda drag af den undanträngda,

nationela stilen, i synnerhet med afseende på dispositionen och massornas för-

delning. Så uppstodo de originelaste bygnader man kan tänka sig. Så för-

klaras också den betydande olikheten emellan bygnader af för öfrigt samma
ändamål. Den i fig. 256 framstälda Kodabendas graf i Sultanieh, bygd om-

kring 1310, fasthåller temligen strängt de saracenska formerna, under det att
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den siste infödde radsjalms af Alvahar »tsjöttry» (grafvård), som bygdes på

1600-talet, genom sina svängda kupoler och runda gaflar visar, huru man i

rikaste mått upptagit inhemska, ostindiska former (fig. 257).

Ånnu tydligare framträder detta upptagande af inhemska former i Kootubs

torn i Delhi (fig. 258). För att gifva åtminstone en föreställning om prakten

i det inre atergifva vi här en interiör af kupolsalen i Tadsj-Mehal (fig. 259),.

en grafvård, hvilken sjah Dsjehan reste åt sin gemål (1628—1648) vid Ak-
bara bad. Salen är mer än 60 fot i genomskärning och 84 fot i höjd.

Renare i sina former framstår stilen, der han

påträffat ett mindre rikt eller ett redan i förfall

stadt bygnadssätt, Detta träffar i synnerhet in pä

bygnaderna på Sicilien, hvilken ös kultur länge

varit stadd i tillbakagående, då den år 827 eröfra-

des af saracenerna. Här finner man spetsbagen

särdeles rent genomförd i synnerhet a fönster,

dörrar och gesimser, under det att kupolerna me-

rendels äro utförda i rundbågar eller åtminstone

med en mycket lätt tillspetsning och skeppen i

basilikartade anläggningar ha skulpterade trätak.

Den islamitiska konstens tyngdpunkt ligger i

arkitekturen och de tekniska konsterna, under det

att maleriet och skulpturen genom islams föreskrif-

ter inskränkas till ett minimum af verksamhet.

Intet under således, om muhamedanerna med syn-

nerlig förkärlek egna sig åt ornamentiken; deras

färdighet i att konstruera geometriska figurer och

deras rika fantasi komma dem väl till pass vid

uppfinnandet af nya ornament. I början bestodo

dessa visserligen af rankor, palmetter m. fl. motiv,

som man nästan kunde kalla bysantinska, men
snart fingo de, i synnerhet hos morenia, en

annan karakter. Först upptog man geometriska

liniekombinationer af den mest komplicerade art.

Sådana mönster (fig. 260) användes företrädesvis vid

beklädandet af golf och socklar med små porslins-

plattor, men äfven för graverade och emaljerade me-
tallarbeten. Dörrfyllningar, takpanelningar, galler-

verk i fönster o. s. v. bildades enligt detta system, som efter sin uppfinnare,

arkitekten Comarech (omkring 1250 e. Kr.), fick namnet »comarajia». För ta-

peter, mattor, tyger och de väggbonader af tyg ersättande gipsbeklädningarna

nyttjade man vanligen rankornamentet, som då utsträcktes öfver hela vida

ytor, sedan man genom ett halfgeometriskt mönster delat dessa i regelbundet

återkommande figurer (fig. 261). Starkt stiliserade, ja, till konventionela for-

mer återförda blad och knoppar i de mest olikartade och fantasirika förbin-

Fig. 258. Kootubs torn i I>elhi.
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delser, rikt utsirade] bokstäfver och inskrifter, mestadels språk ur koran, er-

bjödo ett stoff, som nästan syntes outtömligt, i synnerhet som man tog till

hjelp en liflig färgläggning och en lagom afpassad förgyllning. Derigenom att,

såsom r*edan nämdes, två eller tre olika ytilldelningar kunna läggas på hvar-

andra, hvilka skilja sig åt dels genom form, dels genom färg, blir det möjligt

Fig. 259. Det inre af Tadsj-Mehal.

att forma ett mönster så sirligt, som erfordras för ett betraktande pa nära håll,

utan att derigenom gå miste om en kraftig totaleffekt på afstånd. Härigenom

får ornamentet på sätt och vis lif. Likartad till tendensen, ehuru vexlande i

detalj, är saracenernas ornamentik. Medan denna så småningom dör ut i Afrika
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genom de franska eröfringarna, i Turkiet genom folkets tröghet, i Egypten

genom det fredliga utbredandet af europeisk kultur, blomstrar den gamla

ornamentiken ännu i Persien och en del af Ostindien. De präktiga persiska

själarna, som på afstånd se så lugna och enkla ut, men pä nära håll visa en

sådan rikedom på nya form- och färgkombinationer, äro allmänt kända. Fig.

262 framställer ett sådant mönster, hg. 263 ett indiskt broderi, ett bevis, att

nutidens hinduer nästan alldeles tappat bort den gamla inhemska konstens tra-

]fig. 2(1: Persiskt ornament. Fig. 261. Moriskt ornament.

Fig. 263. Indiskt ornament.

ditioner. Man kunde nästan anse detta mönster för bysantinskt. Ä andra

sidan har den islamitiska konsten ej varit utan inflytande på utvecklingen af

de kristna konststilarna.

Norm an dem a, h vilka fördrefvo saracenerna från Sicilien (1025—1090)

och sedan herskade der till 1266, lärde på denna ö känna den islamitiska
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Fig. 264. Yäggparti från kyrkan i Monreale vid Palermo.

stilen och upptogo med den

för dem egendomliga elastici-

teten i lynnet en mängd af

dess former, hvilka de se-

dermera använde vid sina

kyrkobygnader i stället för

den i det franska Normandie

hittills brukliga romanska sti-

len. Då normanderna voro ett

slägte af oroliga sjöfarande,,

spelade de under den kristna

medeltiden ungefär samma rol

som pelasgerna i forntiden, i

det de Öfver allt, dit de komrao,,

efterlemnade spår af sin konst-

närliga verksamhet. Sålunda

finna vi normandiska bygna-

der i nästan alla kustländer

vid Medelhafvet, från Palestina

till Spanien, men i synnerhet

i Calabrien, Ligurien och sö-

dra Frankrike. I.hvart och

ett af dessa länder gestalta

sig likväl stilens former något

olika. I England utbildade

sig en särskild afart deraf,,

den s. k. anglo-normandi-
ska stilen. Gemensamma for

de olika afarterna äro blott

några drag. Framför kyrkor-

nas skepp sträcker sig vanli-

gen en hög, luftig förhall, flan-

kerad af två, ej särdeles höga.

torn. Kyrkorna sjelfva äro*

basilikor med väldigt tvär-

skepp och kor. Temligen rena

basilikor, men dekorerade med
all den prakt, som medelti-

dens konst förmådde åstad-

komma, äro katedralen i Mes-

sina, påbörjad 1098, och klo-

sterkyrkan i Monreale vid Pa-

lermo (1174—1186). I syn-

nerhet den senare visar tydli gt„
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huru normanderna sträfvade att förena fornkristna, romanska, bysantinska och

saracenska motiv till ett konstnärligt helt. Såsom ett prof på ornamentikens

ståndpunkt meddela vi här ett parti ur kyrkans inre (fig. 264). Af en intagande

skönhet äro vanligen korsgångarna, äfvensom de små gallerierna närmast taket,

med deras konstigt i hvarandra flätade rund- eller spetsbågar. Fullständigt

hvälfda äro kyrkorna i Normandie, t. ex. domen i Rouen (från år 1212);

Fig. 2G5. Kölndomen.

vanligen ha hufvudhvalfven i dessa kyrkor rundbågar, medan spetsbågen fram-

träder a fönster, dörrar och gesimser.

Redan under loppet af 12:e århundradet hade byggmästarna i de sachsi-

ska och baierska länderna allt mer och mer insett olägenheten af att i större

bygnader behöfva så oerhördt starka väggar för att bära rundbåghvalf-

ven. De försökte, i böljan med en viss tvekan, men sedermera allt djerfvare

och beslutsammare, att låta hufvudhvalfven löpa ut i en spets; på samma
gång gjorde de väggarna på det hela taget något tunnare och gåfvo dem
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sträfpelare endast på de punkter, mot hvilka korshvalfven, som de äfven i

midtskeppet satte i stället för tunnhvalfvet eller bjelktaket, stödde sig. Den

nya riktningen utbredde sig så småningom mot Main och sammanträffade här

med den uppåt Rhein sig utbredande normandiska. Genom en konseqvent

användning af spetsbågen och utbildning af sträfpelarsystemet uppstod nu en

ny stil, för hvilken vi i det följande skola redogöra.

Fig. 266. Plan af Kölndomen. Kölndomens korsarm.

Ben gotiska stilen. De större kyrkorna i denna stil äro vanligen bygda

i korsform. Allt efter sin storlek erhålla de ett, två eller tre skepp. Höga,

smärta pelare skilja dessa från hvarandra och uppbära de lätta, sirliga, med
rikt kombineradt nätverk prydda hvalfven; högkoret slutar ej längre med en

halfrund nisj, utan i en half månghörning. Mellan pelarna ser man höga,

smala fönster, prydda med ett sirligt, genombrutet stenarbete, s. k. rosverk,

samt r,ika glasmålningar, hvilka i det inre åstadkomma en andaktsväckande,

af brokiga ljusstrålar genomkorsad skymning. Utåt resa sig mellan fönstren de
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redan nämda, hvalfvens tryck mottagande sträfpelarna, hvilka uppåt sluta i

små spiror, som genom sin tyngd ge sidotrycket en mera lodrät riktning;

Fig. 268. Det inre af Kölndomen.

på kyrkans vestra sida höja sig två stora torn, mellan hvilka hufvudportalen

öppnar sig. Allt sträfvar uppåt; djerft och luftigt reser sig det hela; präktigt
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Fig. 269. Ministern i Strassburg.

afteckna sig liufvudtornen med sina genombrutna spiror och rika blomster-

prydnader mot den blånande skyn. Kölndomen, det mest typiska mönstret
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for denna stil, liar dock förblifvit ofullbordad, ocli det är först i vårt .år-

hundrade, som man på allvar böljat tänka på fulländandet af denna prakt-

bygnad. Restaurationen af det en gång utförda och uppförandet af det nya

ledas efter den ursprungliga planen och noggrant i bygnadens stil; detta är

så mycket lättare, som man vid reparationen

af ett tak genom en lycklig slump påträffade

en del af originalritningarna, hvilka användes

som underlag vid äpletorkning på vinden.

Tillika med andra, senare påträffade delar ge

dessa nu tillräckliga hållpunkter för fullstän-

digandet af det hela (fig. 265—268). Låtom

oss betrakta denna bygnad något närmare.

Vid bestämmandet af grundplanen och

kyrkans hufvudmått har det heliga sjutalet

hufvudsakligen legat till grund. Sålunda finna

vi vid hufvudingången och sidodörrarna på
hvarje sida sju nisjer för statyer; lika många
postament för bildstoder räknar man i för-

hallen, liksom också det södra tornet har 14

Fig. 270. Domen i Freiburg. Fig 271. Koret och. långsidan af S:t Katarinakyrkan i Oppenheim.

nörnbaldakiner. Sju kolonner i hvarje rad, till högkoret räknadt, skilja de

fem skeppen från hvarandra, och i högkoret finnas likaledes sju par kolonner,

medan sju kapell omgifva det samma. Kyrkans långhus har 56 (7x8) fristående

Uppfinningarnas bok. I (u. 2). x
•
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kolonner och 28 (7x4) väggpelare. Korets inre höjd belöper sig liksom kyrkans

bredd nedtill till 23x7=161 kölniska fot (155,8 sv. fot), totalbredden af vest-

272. Katedralen i Rheims.

portalen och den dermed överensstämmande höjden af främre takgafveln till

33x7=231 kölniska fot (223,6 sv. fot), den projekterade höjden af tornen, äfven-
som kyrkans hela längd, sträfpelarna och fritrappan inberäknade, till 76x7=532
kölniska fot (515,2 sv. fot), sidoskeppens inre höjd till 10x7=70 fot (67,9 sv.
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Fig. Klocktornet till domen i Fire

Fig. 273. Sträfpelare från domen i Amiens.

fot), korsarmarnas bredd med de-

ras tre skepp till 15x7=105 fot

(101,7 sv. fot), förhallens djup

till 56 fot (54,2 sv. fot) o. s. v.

Ja, det skulle ej vara svårt att

följa kombinationen af sjutalet

med 3, 4, 5 och andra genom

sin symboliska betydelse såsom

heliga ansedda tal ända in i de

minsta detaljer. De särskilda or-

namenten, hvilka likaledes för det

mesta ha en symbolisk kyrklig

betydelse, äro anordnade och ut-

förda med den finaste smak. Lång-

husets murar äro blott 4,5 fot tjoc-

ka och ha 10,7 fot tjocka samt 7,7

fot breda sträfpelare, från hvilka

dubbla sträfbågar stiga upp mot

mellanskeppets öfvermur, hvilken

hvilar på de spetsbågar, genom

hvilka mellanskeppets kolonner

förenas. Kyrkans inre håller i

areal 64 655 qv.fot.

livad en mans snille uttänkt

blef, om också han sjelf börjat

utförandet, ofta först af senare

slägten fullbordadt, ty tusende

och åter tusende flitiga konstför-
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farna händers lefnadslånga verksamhet var ofta , behöflig för att efter huf-

vudmästarens jätteplan bearbeta och liksom ge lif åt den döda stenen. Fri

från sjelfviskhet och förbättringslust arbetade hvarje senare mästare troget

i sin företrädares anda. Han satte sin stolthet i att främja fortgången af sitt

verk, ej i att förvärfva sig sjelf ett namn. Deraf kommer det, att så få

namn på medeltida

mästare äro oss be-

kanta. Till och med om
domen i Köln, denna

underbara bygnad, ve-

ta vi med visshet en-

dast det, att grund-

stenen lades 1248 ge-

nom erkebiskop Kon-

rad von Hochstätten;

men hvem som upp-

gjort planen, är oaf-

gjordt. Man har gis-

sat på Gerhard från

Trondheim, på Ger-

hard von Rile, ja, på
Albertus Magnus sjelf.

År 1322 kunde koret

invigas till gudstjenst.

Från 1509 till 1828

hvilade ej blott arbetet,

utan bygnaden måste

äfven undergå åtskil-

liga mindre lyckliga

ändringar. Så t. ex.

hvitmenade man mot

slutet af förra århun-

dradet väggarnas rika

färgprakt, hvilken fö-

reföll den då rådande

nykterheten smaklös.

Men sedan 1828 har

arbetet fortgått med
kraft, och år 1861 kun-

de långhuset, åt hvilket man hade skaffat rum genom undanrödjande af fyra

gator och ett torg, öppnas för sitt fromma ändamål. Byggmästaren v. Zwir-

ner öfverlefde ty värr blott några veckor denna tilldragelse, lönen för tretton

års mödor, men hans namn intager i konsthistorien en värdig plats vid sidan af

medeltidens största mästare; och när kyrkan, såsom man har skäl att hoppas,

Fig. 275. Interiör från domen i Siena.
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om några år är fulländad äfven till det yttre — båda tornspirorna saknas

ännu — skall ingen se henne utan att tänka äfven på hennes andre upp-

hofsman, den skicklige Zwirner.

Bland andra bygnader i samma stil, ehuru med några smärre olikheter,

intager miinstern i Strassburg, påbörjad 1277 af Erwin v. Steinbach,

Fig. 276. Rådhuset i Louvain.

en framstående plats (fig. 269). Såsom mönster gälla äfven Elisabethkyrkan

i Marburg (1235), domen i Freiburg i Breisgau (fulländad 1300) (fig. 270),

S:t Katarinakyrkan i Oppenheim (1262) (fig. 271), domen i Regensburg (1275
af Andreas Eyl), Stefansdomen i Wien (påbörjad 1359 af mäster Wenzel
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från Klosterneuburg),
6domen i Meissen, domen i Prag och många andra; i

Sverige domkyrkan i Upsala, i England Westminster abbey, katedralerna i

Canterbury, Rochester, Winchester o. s. v., i Frankrike kyrkan Notre-Dame i

Paris, påbörjad 1163 i öfvergångsstil, katedralerna i Rheims (1212—1300)

(fig. 272), i Amiens (1220—1288) (fig. 273), Chålons, Noyon, S:t Denis o. s. v.,

i Spanien katedralen i Burgos, i Portugal klostret i Batalha, i Italien i syn-

nerhet katedralerna i Milano, Firenze (fig. 274), Orvieto och Siena (fig. 275).

I de flesta fall uppfördes samtidigt med kyrkorna kloster, hvilkas kapi-

tälsalar och korsgångar ofta höra till gotikens herligaste alster. Till kyrkorna

slöto sig på ett värdigt sätt de offentliga bygnaderna, rådhusen och slotten.

De förra fingo sin praktfullaste utbildning förnämligast i Belgien och Neder-

länderna, de senare i England. Afven i Tyskland finnas många sköna min-

Fig. 277, 278. Engelska knippelare.

Fig. 279, 280. Stjernhvalf.

nesmärken af detta slag; vi nämna exempelvis slottet i Marienburg. Som prof

på de belgiska bygnaderna meddela vi en afbildning af rådhuset i Louvain

(fig. 276).

At alla håll utbredde sig den gotiska stilen, men modifierades också öfver

allt efter de olika folkens behof och föreställningssätt. I England drogos

formerna ut på bredden, i Italien uppblandades stilen genom ej alldeles pas-

sande val af målningsdekoration, genom reminiscenser af antik anordning

o. s. v., i Spanien antog han, oaktadt de ofta sköna proportionerna, genom
de moriska tillsatserna en allt för vek karakter. Men äfven der, hvarest

han icke var utsatt för sådana inverkningar, har den gotiska stilen bibe-

hållit sin utmärkande egenskap af att kunna utbildas på det sirligaste sätt.

Denna sirliga utbildning, som å ena sidan grundar sig på motiv, som redan
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Fig. 281. 282. Korsblommo

förefunnos i den romanska stilen, å den andra pa rent konstruktiva förhål-

landen, framträder först å de egentliga arkitektoniska delarna. Pelarskaften

blifva rikt fördelade (fig. 277, 278), hvalfven behandlas ej längre som döda,

på pelarna hvilande massor, utan som en lefvande bekröning af dem (fig.

279, 280).

Gaflarnas och torn-

spirornas kanter lif-

vas genom krypblom-

mor (s. k. krabbor)

och korsblommor (fig.

281—284). Gesimser-

nas hålkälar prydas

liksom i den roman-

ska stilen med blom-

mor, men äfven här

uppenbara sig rikare

och mera omvexlande

former. Snart sträc-

ker sig likväl denna

•dekoration af struktivt

verksamma delar äfven

till fyllande af väggytor, fönsteröppningar o. d., der ett nytt slags orna-

ment
1

framträder, bekant under namnet rosverk (fig. 285—287). Och icke

blott former, utan äfven färger användas i långt högre grad än förut, för

att lifva så väl devstruktiva delarna som de fyllande ytorna. Denna dekora-

tion i färger, polykrom}, hvilken i alla hittills nämda stilar varit oskiljaktig

från den egentliga arkitekturen,

uppträder i gotiken kraftigare än

någonsin förut och når en så-

dan fulländning, att till och med

de ringa återstoder, som undgått

förra århundradets kalkborstar,

eller som mödosamt blifvit be-

friade från hvitlimningen, väcka

vår beundran genom den fina

nyanseringen, det smakfulla valet

och den väl afpassade samman-

ställningen af färgerna. Sin höjd-

punkt når detta dekorationssätt i fönstrens glasmålningar (fig. 288), för

hvilka man under stilens första uppblomstring använde tapetmönstren från

den romanska perioden, medan man sedermera föredrog figurframställningar.

Allt mer och mer stegras denna rikedom, till dess nästan samtidigt öfver

allt, d. v. s. på 1400-talet, ett stilens sjunkande börjar visa sigi framkalladt

just genom sträfvandet efter allt sirligare former och utförande. Ofverdriften

Fig. 283, 284. Krypblommor.
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framkallar här liksom alltid sin motsats. Detta visar sig deri, att plötsligt

nästan all dekoration åsidosattes och blotta stommen, som under det före-

gående sträfvandet lidit genom hänsyn

y^ar till dekorationen, får framträda i all

sin nakenhet.

Fig. 285, 286, 287. Rosverk.

Som man kan vänta, uppblomstrade under denna stils hägn konsthandt-

verket till en höjd, som det väl aldrig förut nått och väl icke så lätt åter

skall nå. Man hör ännu ofta den

åsigten framställas, att den gotiska

stilen visserligen förträffligt egnar

sig för arkitekturen, for konstsnic-

keriet och beslägtade yrken, men
att han inom guldsmedskonsten, vid

orneringen af väfnader o. d. icke

med fördel låter använda sig för-

de många uddarnas och hörnens-

skull. Detta påstående har sin grund

i en ensidig kännedom om gotiken.

De arkitekter, mönsterritare o. s.

v., eom mellan 1830—1860 beLöfde

göra utkast i gotisk* stil till åtskil-

liga alster af de tekniska konsterna,

såsom möbler, kärl, tapeter o. å. r

kände merendels blott gotikens rent

arkitektoniska former och af dessa

nästan blott de kyrkliga. Forsknin-

gen rörde sig då nästan uteslu-

tande på detta område. Då uppkommo stolar, å hvilkas karmar fialer höjde

sig och stucko den sittande i armbågen, medan korsblomman å ryggstödets

Fig. 288. Romansk glasmålning.
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gafvel hindrade honom att luta sig bakåt; då fick man se ljusstakar i form

af torn, tapeter med oupphörligt repeterade kyrkfönster, bordsben med sträf-

pelare o. s. v. Allt detta måste naturligtvis hos den icke sakkunnige fram-

kalla den föreställningen, att den gotiska stilen blott egde dylika arkitekto-

niska dekorationsmedel. Men första blicken på de i sådan mängd bibehållna

kärl, möbler och husgeråd, som man nyligen lärt känna, visar, att medeltidens

konstnärer ej begingo den dårskapen att använda arkitektoniska former för

möbler o. d., liksom de många bibehållna profanbygnaderna bevisa, att sträf-

pelare, småtorn

och till och med
spetsbågar ej

ens inom arki-

tekturen voro

alldeles nödvän-

diga. Monstran-

ser, relikskrin

och dylika före-

mål blefvo vis-

Fig. 289, 290. Gotiska rankornament.

serligen af rituela skäl försedda med alla dessa arkitekturdetälj er, men för de

egentliga kärlen och möblerna hade redan under den senromanska tiden sär-

skilda, ej arkitektoniska former böljat utbilda sig. Under gotikens första tid

gaf man ännu ornamenten en temligen skematisk form, men när bygnads-

stilen en gång till sina grunddrag var faststäld, fick rankornamentet vid

dekorationen af list- och bandformiga ytor åter den betydelse, som tillkom-

mer det. Ur den stora massan af bibehållna mönster välja vi två af de redi-

gaste (fig. 289, 290) med det tillägg likväl, att det finnes tusentals andra, som

likna eller till och med öfverträffa dessa i rikedom och skönhet. För orne-

ringen af oregelbundet begränsade rum använde man i början af perioden

ännu stiliserade, de romanska liknande former af fantasiväxter; men sedan

upptog man verkliga inhemska växtformer, likväl starkt stiliserade: murgrö-

nan, eken, tisteln, klöfverblaclet, lönnen, vinrankan, humlen, malvan, aklejan,

rosen o. s. v. finna vi på detta sätt använda. Stiliseringen gick dervid i den

riktningen, att man gaf blomman en så vidt möjligt geometrisk form och

förändrade bladen så pass mycket, att de kunde passa in i den genom ran-
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kans anordning föreskrifna riktningen. Så småningom gick man öfver till

en mera naturalistisk behandling, senare till en, som var det helt och hållet

(fig. 291—293), och denna gick mot slutet

af 1400-talet åter öfver till ett särskildt slags

stilisering, i det man sökte framställa före-

målen så att säga naturligare än naturen sjelf.

Fig. 291. Tudor
ros.

Fig. 292. Gotiskt blad.

Fig. 293. Gotiskt kapital från S:a

Elisabeth i Marburg.

lliPft*
ii

mmmM

Det nu sagda gäller blott om det

plastiska ornamentet, för så vidt det an-

sluter sig till partier af arkitektonisk

natur. Till de senare måste man på sätt

och vis räkna de olika delarna af möb-

ler, ehuru man naturligtvis vid ornerin-

gen af dessa rörliga föremål ej låter

bestämma sig af alldeles samma lagar,

som framgått ur de arkitektoniska par-

tiernas orörlighet och bygnadsämnets,

stenens, beskaffenhet. Husgerådens och

möblernas former ha tvärtom tydligen

utvecklat sig ur föremålens eget ändamål

och materialets, träets, jernets o. s. v.,

natur, väl icke såsom en följd af medve-

ten, utan af en omedveten beräkning,

men med mycket fin takt och alldeles

analogt med utvecklingen af de arkitek-

toniska detaljerna. På samma sätt förfor

man vid orneringen af kärl; totalformen

bestämdes af kärlets ändamål samt af

materialets natur utan hänsyn till den

följande orneringen, men den sålunda

erhållna kärnan inclelades nu i fina par-

tier, motsvarande skilnaden mellan kärlets olika delar; de, som på ett kraft-

fullare sätt skulle framhållas, pryddes med ädelstenar, knappar o. d., de ytor

Fig. 294. Gotiskt väggmönster.
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Otto-Heinrichsflygeln af slottet i Heidelberg.

deremot, som man dessutom ville dekorera, belades an-

tingen blott med geometriska figurer, liknande fönstrens

rosverk, eller med växtornament, eller med båda på

en gång. Härigenom uppstod nu en kombinerad effekt

af samma slag som den, hvarom vi talade i den mo-

riska stilen.

Yid orneringen af väfnader ocli dermed också af

väggmönster utelemnade man helt och hållet de arki-

tektoniska ornamenten. I de bibehållna kyrkoskru-

darna och i målningarnas fasonerade guldgrund har

medeltiden lemnat oss en tillräcklig mängd förebilder

af detta slag (fl g. 294). Afven här öfvergick man från

en sträng stilisering och skematisk anordning till en
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"Fig. 297. Trappan till Gyllene kammaren på rådhuset i Bremen.

mera naturalistisk be-

handling och friare

fördelning; äfven här

urartade den senare

till en konstlad öf-

verdrift och en sökt

omvexling i anordnin-

gen, på hvilken seder-

mera följde en sma-
kens nykterhet utan

önskvärd renhet i for-

merna. De tekniska

konsterna delade så-

lunda här bygnads-

konstens öde. På lik-

nande sätt gaf medel-

tidens fromma tros-

ifver vika för ett nyk-

tert forskningsbegär

:

den kristna tro s en-

heten dukade under i

striden mot trosfri-

heten. Denna strid

verkade i sin ordning

tillbaka på konsten;

först blott negativt,

förlamande, hämman-
de, ty de borgerliga,

religiösa och nationela

krigen, hvilka utbröto

i följd af reformatio-

nens andliga strid,

förlamade naturligtvis

äfven konstverksam-

heten och hämmade
här och der den na-

tionela utvecklingen.

Men då reformationen

å*andra sidan i allmän-

het riktade tänkande

menniskors uppmärk-

samhet på förhållan-

dena vid Kristi tid,

och då man i följd
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häraf började studera kulturförhållandena, sådana de gestaltat sig under

det romerska verldsväldet, lärde man äfven känna den romerska bygnads-

stilen. Man började efterhärma denna; och emedan man — helt naturligt

i följd af det inträdda stillaståendet i den nationela konstens utveckling —
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ansåg denna efterhärmning för en arkitekturens pånyttfödelse, kallade man

henne renässans.

Renässansen. Under den tidigare renässansen, denna stils första pe-

riod (1450— 1580)°, kände man ännu inga fullständiga romerska bygnader,

endast delar af sådana, en följd af undersökningarnas då ännu mycket ofull-

ständiga beskaffenhet. Man kunde ännu ej med ens slita sig lös från de for-

mer, hvarvid man blifvit van och som förträffligt passade för den tidens

åskådningssätt och behof, kunde ej med ens uppgifva den konstverkens na-

tionela karakter, som genomgått alla hittills varande stilar. Och sålunda

uppstod denna blandning af gotiska hufvudformer eller dispositioner och ro-

merska detaljer, som möter oss i slottet i Heidelberg (fig. 295), i den 1616

uppförda Gyllene

^^^^^^^^^^^.. kammaren på råd-

lpfl|pPWg|||E! huset i Bremen

jjjll (fig. 297), i Hotel

de Ville i Paris,

i La Certosa vid

Pavia, äfvensom i

en mängd palats i

Yenezia och an-

norstädes. I syn-

nerhet ha domen

och många af pa-

latsen i Firenze

bevarat tydliga

spår af denna

kamp mellan me-

deltiden och re-

nässansen. Det

bygnadssätt, som här utbildade sig, har fatt namn af den florentinska stilen.

Man finner 7nom denna stil medeltidsbygnadernas fasthet, soliditet och enkla

fördelning af massorna förenade med det murverk af hälft bearbetade qvadrer

(bossage), som romarna använde vid bygnader af mer än vanlig soliditet.

Fönster, dörrar m. m. ha den romanska stilens former; kapitalen, gesimspro-

filerna och andra detaljer deremot äro lånade från den romerska.

De gräfningar i större skala, som snart företogos, äfvensom upptäckten

af en handskrift af den romerske arkitekten Vitruvius, gynnade i hög grad

studiet af den romerska bygnadskonsten. I följd af det ofta mycket pedan-

tiska sätt, hvarpå de sålunda vunna reglerna tillämpades, trängdes de allmänna

nationela och religiösa elementen allt mera i bakgrunden, och de särskilda

konstnärernas idéer och åskådningssätt inskränktes allt mindre af provinsiel

sed, på samma gång som det nya stilsystemet utbredde sig öfver hela den ci-

viliserade verlden. Sålunda fick nu individualismen insteg i bygnadskonsten.

Fig. 299. San Pietro i Rom.
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I den på detta sätt uppkomna högrenässansens stil uppfördes, i syn-

nerhet i Italien, under stilens blomstringstid af mästare, sådana somBramante,
Michel ängel o An ge lo, Raffaelle Sanzio, Peruzzi, Palla di o, San so vi no,

praktbygnader, som ännu i dag väcka rättvis beundran. Vi nämna här San Marco-

bibliotéket och kyrkan II redentore i Venezia (fig. 296), palatsen Pitti och degli

Uffizj i Firenze, den jättestora, med ofantliga kostnader under den långa tiden

från 1506 till 1667 bygda San Pietro i Rom (se fig. 298—300), till sina huf-

vuddelar ett verk af Michel ängel o, ett af alla tiders och alla folks största

snillen, lika stor som målare,

bildhuggare och arkitekt. I det

öfriga Europa är det endast få

monumentala bygnader, som kun-

na ställas vid sidan af dessa verk.

Såsom sådana må här nämnas

Tuilerierna i Paris, den af Chri-

stopher Wren bygcla Paulskyr-

kan i London (se fig. 301), samt

palatset Belvedere i Prag.

Hvad ornamentiken beträf-

far, uppträda redan omkring 1425

flerstädes i Italien åtskilliga frän

antiken lånade former, då, så-

som redan är nämdt, kännedo-

men om romerska detaljer före-

gick bekantskapen med hela

romerska bygnader. I likhet

med Michelangelo, syselsatte sig

mänga af den tidens konstnärer

med flera konster på en gång

och arbetade äfven för det högre

handtverket. Så Raffaelle Sanzio,

hvilken jemte sin verksamhet som

målare äfven var bildhuggare

cch arkitekt, tecknade orna-

ment, mönster till tapeter och

tallrikar m. m. Tiziano arbetade mycket för porslinsfabriker, Albrecht Diirer

var målare, ingeniör, arkitekt, träsnidare o. s. v., Rubens arbetade inom

arkitektaren, dekorationskonsten o. s. v. Många andra sådana exempel skulle

här kunna anföras. Den tidigaste renässansens ornament ansluta sig genom

slingornas djerfhet, ytornas likformiga utfyllande samt anbringandet af fanta-

stiska blommor och fylliga, djerft svängda blad till den gotiska ornamenti-

ken. Endast i valet af cle egentliga bladformerna närma de sig antiken, i

det t. ex. akantusen träder i stället för ek- och murgrönsbladet. De vack-

raste exemplen pa en sådan ornamentik finna vi i Venezia (se fig. 302—304),

Plan -till San Pietro i Eom.
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Fig. 301. S:t Paulskyrkan i London.

.'Fig. 302. Ornament från doge-

palatset i Venezia.

Fig. 305. En del af fasaden till slottet i Gaillon.

der de förskrifva sig från familjen Lombardos skola.

Till denna skola hörde Fra Giacomo Giocondo, som,'

född 1430 i Yerona, omkring år 1496 begaf sig till

Paris och der bland annat bygde slottet i Gaillon, af
Fig. 303, 304.

Akroterier.
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hvars fasad en del blifvit uppstäld på gården till École des beaux arts i

Paris (se fig. 305). Ludvig XII:s grafmonument (fig. 306) anses äfven vara

ett verk af hans hand. Deremot afskuddade sig de romerska konstnärerna

under RafFaelles ledning mycket snart medeltidens traditioner. Om den raffael-

Jeska skolans ornamentstil ger fig. 307 en föreställning.

Fig. 306. Grafmonument öfver Ludvig XII och Anna af Bretagne.

Men en tid, som befann sig i en så liflig rörelse, kunde ej länge nöja sig

med de temligen nyktra formerna hos denna stil, som dessutom ej längre hem-

tade sina motiv omedelbart från det nationela eller det religiösa området. I

stället för dessa högre källor trädde nu herskarnas fåfänga, enskilda konst-

närers ärelystnad ocb slutligen ett mer af förståndet än känslan dikteradt

sträfvande efter yttre skönhet och rik fantastisk dekoration, hvilket bland an-

nat visade sig genom infogande af djurgestalter, masker, drakar m. ni. bland

växtrankorna. Så länge man i detta hänseende ännu höll sig inom vissa

Uppfinningarnas bok. I (u. 2). lo
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Fig. 307. Ornament. Fig. 308. Ornament från 16:e århundradet. Fig. 311. Ornament.

Fig. 309. Renässansornament.

skrankor, uppdragna af

detta äkta skönhets-

sinne, som endast är

den verklige konstnären

medfodt, var äfven re-

sultatet verkligt skönt.

Sakna också alstren af

denna konstriktning en
Fig. 310. Renässansornament. djupare andemening

och ett strängt logiskt sammanhang med hufvudformen, ega de likväl ännu

gratie och vitna om förmåga att hålla måtta. Till belysning af det nu sagda
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bifoga vi fyra afbildningar, den första för det plastiska, de öfriga för yt-

ornamentet. Den första (fig. 308) är af franskt ursprung, den andra (fig. 309)

och tredje (fig. 310) deremot äro tagna från Otto-Heinriclisflygeln af Heidel-

bergs slott, medan den fjercle (fig. 311) slutligen är ett från tyska trämosaiker

och boktrycksvignetter lånadt mönster.

Paviljong till Zwin?;ern i Dresden.

Men detta iakttagande af skön matta tog snart slut, Konstnärerna in-

drogos i det yppiga hoflifvet, ty det var nu ej längre folket som bygde, utan

furstarna, vid hvilkas hof sedeförderfvet och jägtandet efter de mest raffine-

rade njutningar allt mer togo öfverhand. En naturlig följd häraf blef, att

den retade fantasin sökte tillfredsställelse i en allt yppigare utveckling och

slutligen i en förvridning af dessa enkla, rena former, som man nu ansåg allt
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för nyktra, samt att denna riktning gaf sig uttryck i en öfverdrifven och osam-

manhängande och slutligen alldeles meningslös ornamentik. Der hittills en

högre, mera ideel riktning gifvit sig till känna, utbredde sig nu sjelfbehagligt

en grof sinlig materialism, i närmaste öfverensstämmelse med tidens hela

åskådningssätt och sjukliga idealisering af naturen.

Öfverdrift och maner ha alltid varit följden af en sådan riktning. De

blefvo det äfven nu, och sålunda uppstod

senrenässansen, ännu mera betecknande kallad barock- eller peruk-

stilen. Denna fullständiga brytning med de klassiska traditionerna utmärker

Ludvig XIV:s tidsålder, som i sin stil ej längre erkände den lugna regelbun-

denheten hos enkla massor och formförbindelser, som föraktade den harmoniska

och logiskt utvecklade fördelningen och genom godtyckliga förvridningar, af-

rundningar o. d. sökte åstadkomma drastiska och pikanta effekter. Pe-

larna stäldes ej mera i rad, ganarna brötos eller svängdes i midten, fönstren

fingo utseende af tafleramar, med ett ord, allt möjligt gjordes för att afbryta

den romerska stilens lugna, räta linier. Ett af de bästa bygnadsverken i

denna stil är Zwingern i Dresden (fig. 312). Samma smakförvillelse visar sig

naturligtvis äfven i ornamentik en, i det de egentliga växtrankorna, som jemte

djurgestalter, genier o. s. v. utgjorde den tidigare renässansornamentikens un-

derlag, antingen helt och hållet undanträngas af voluterna, snäckorna och

ränderna eller blifva så oigenkänliga, att man endast med möda kan urskilja

deras växtkarakter.

Rococostilen. De arkitektoniska delarnas bisarra utsiring, understödd af

en viss gratie i utförandet, som var egnad att besticka ögat, hade i senare

hälften af I7:e århundradet till den grad tagit öfverhand, att man knappast

längre kunde urskilja något af den romerska formen, långt mindre af den

till grund för denna liggande grekiska. Men äfven detta lilla måste på Lud-

vig XV:s tid lemna rum för snäckprydnader, sköldar, blad- och blomknippen

utan sammanhang samt ut- eller inåtsvängda, om möjligt glänsande ytor. Fig.

313—318 gifva exempel på dylika ornament, hvilka ofelbart skulle ingifva

oss °fsmak, om de ej med käckhet och fantasi i uppfinningen förenade så

mycken gratie och virtuositet i utförandet, att man för det deraf framkallade

sinliga välbehaget glömmer bristen på allt tankeinnehåll. Midt under detta

hånande af alla skönhetsregler blickade man, liksom redan under hela renäs-

sansen, med ringaktning ned på medeltidens bygnadskonst och ornamentik,

som man fann barbarisk och som en italiensk konsthistoriker, Giorgio Yasari,

under hänvisning till goternas barbariska förstöring af romerska konstverk,

gifvit namnet den gotiska. Detta namn, i början ett skymford, sedermera

ett stridsämne mellan de lärda, har nu blifvit ett hedersnamn, sedan man vet,

att goterna under Teodorik den store genom den bysantinska stilens öfver-

flyttande till vestra Europa verkligen medelbart lagt grunden till medeltids-

konstens blomstring.
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Liksom inom konsten, hade äfven inom alla riktningar af det andliga

lifvet måttet blifvit fullt och en katastrof oundviklig. Denna inträdde i gestal-

ten af den äfven inom konsten verldsomstörtande franska revolutionen. Det

^%

Fig. 313. Yägg i Hotel Rohan i Paris.

var, som bekant, efter antikt mönster, som vårt århundrades nye Caesar orga-

niserade sitt med lavinens hastighet växande rike. Afven här följde bygnads-

konsten historien i spåren.
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Fig. 314. Konsol från Ludvig XV:s tid. Fig. 316. Rococoornament.

jflll
^ l'«l|l -\T i

Fig. 315. Rococoornament.

Men stilen fram-

gick ej nu, såsom hit-

tills oftast varit fallet,

ur nationernas anda

;

om nationalitet är i

den nu börjande ny-

are konsten ej längr

fråga. Kejsaren, sor-

i politiken ville ut-

plåna nationalitetei- ''{ j h'**

na, befalde en åter- h

gång till de antika

formerna. Konstnärerna lydde, och sålunda uppkom det af den väldige im-
peratorns beundrare med namnet imperlalstilen betecknade bygnadssättet,

,r

Fig. 317. Rococoornament.
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-en merendels nykter,

kal och nästan alltid

utan verklig insikt

gjord efterhärmning af

grekiska och romerska

former, ej sällan i ett

brokigt virrvarr. Sa

företer kyrkan S:te Ma-
deleine i Paris till sitt

yttre formen af ett

grekiskt tempel, me-

dan det inre (hg. 319)

erinrar om San Pietro

i Kom, ja, till och med
måhända om —- Cara-

callas termer.

Europa såg det

nya bygnadsmodet och

— efterapade det, ty

bygnadskonsten hade i

följd af den senaste pe-

riodens urartande sjun-

kit så djupt, att valet

af former blifvit endast

en mod sak.

Liksom alltid hade

afven nu ornamenti-

ken gått samma väg

som bygnadskonsten.

Det vill dock nästan

synas, som öfvergången

här ej varit så plötslig.

Måhända skulle ej hel-

ler uppträdandet af im-

perialstilens nyktra for-

mer efter rococoperio-

dens yppiga alster sa

mycket öfverraska oss,

om vi företoge en nog-

grannare Undersök-

nin g; måhända skulle

vi dä hos de bygna-

der, som kort före re-

volutionens utbrott upp-

Fig. 318. Rococoornament.

Fig. 319. Det inre af Madeleinekyrkan i Paris.
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fördes under den olycklige Ludvig XVLs regering, finna samma fantasins för-

slappning, samma nyktra prosa som i tidens ornamentala konstgrenar.

Om den då herskande riktningen i ornamentiken, som fransmännen kalla

stile Louis XVI och som under det första kejsardömet endast obetydligt

förändrades, gifva fig. 320—322 en föreställning. Man ser af dem temligen

tydligt, huru ornamentisterna sökte närma sig den rena antiken, men det

oaktadt ej förmådde lösgöra sig från rococostilens bisarra utsmyckning, utan

att å andra sidan ega tillräcklig fantasi för att kunna åstadkomma en har-

monisk förening af dessa stridiga element.

Under de fredsår, som följde på de stora krigen i århundradets början,

begynte den mäktiga rörelsen i andarna visa sin nybildande kraft äfven på

de sköna konsternas område. Det var i synnerhet i Tyskland, som en liflig

verksamhet under denna period utvecklade sig i sammanhang med den lyft—

* ning af nationalkänslan, som omsider gaf sig luft i befrielsekampen mot den

väldige corsikanen. Tyskland visade sig äfven denna gång som det abstrakta tän-

kandets land. Innan tyskarna företogo en reform inom konsten, hade de tänkt

och forskat. Konstteoretiker, sådana som Winckelniann, Lessing, Herder,

Fig. 320. Inlagdt arbete. Stile Louis XVI.

Goethe och Jean Paul (Friedrich Richter), hade utsått månget herligt frö.

Efter befrielsekampens slut fingo genom Karl Friedrich Schinkels genia-

liska skapelser de nyss nämda tänkarnas läror och studier insteg i det prak-

tiska lifvet. Denne mästare bygde ej blott ett stort antal offentliga bygnader,

bland andra museet och teatern i Berlin, högvakten i Dresden, Augu-
steum i Leipzig, utan skapade äfven en mängd storartade verk i ritningar

till bygnader och fresker. I södra Tyskland hade konung Ludvig af Baiern

föresatt sig att göra Mimenen till ett konstens hemvist och äfven med oer-

hörda kostnader satt denna plan i verket. Hans mest framstående biträde

vid detta jätteföretag var en Schinkels själsfrände, Leo von Klenze, upp-

byggare af glyptoteket i Mimenen (fig. 323). Båda försökte lösa en uppgift,

som väl alltid skall förblifva olöslig: att lämpa den grekiska arkitekturens

formsystem efter våra förhållanden. Ett stort antal lärjungar utbredde deras

läror och riktning. Trots de många inkast, som principielt låta göra sig mot deras

företag, återstår dock som ett vigtigt resultat af deras storartade verksam-

het konstens rensning från vanställande utväxter och en anmärkningsvärd

förädling af vår tids smakriktning. Ett nytt iif genomträngde alla kretsar af

arkitektoniskt skapande, och snart vaknade nu äfven sträfvandet att på detta
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område åstadkomma något sjelfständigt nationelt, i det enskilda forskare fäste

nationens uppmärksamhet på medeltidsstilens så länge förbisedda skönheter.

De mest betydande bland dessa forskare voro inom Tyskland Stieglitz och

Puttrich i Sachsen samt Boisserée och Möller vid Rhein. Deras upprop

följdes af konstnärer sådana som Heideloff, hvilken bygt öfver 60 kyrkor i

gotisk stil i alla delar af Tyskland, Ohlmuller i Miinchen, uppbyggare af

den vackra Aukyrkan derstädes, Lassaulx i Koblenz, von Zwirner i Köln

och Ungewitter i Kassel, allesammans nu döda*).

Medan de sist nämda åter bragte

den gotiska stilen till heders, trädde

Gärtner, uppbyggare af Ludvigs-

kyrkan och flera andra offentliga byg-

nader i Miinchen, Hirt i Stuttgart

och Hiibsch, uppbyggare af museet

i Karlsruhe, hvar och en med en

större eller mindre grupp af anhän-

inom skrankorna för de olika g, ° 21 '

gare,
Inlagdt arbete. Fig. 322. Rosett.

Från hvar och en af dessa rikt-grenarna af den förgotiska kristna stilen,

ningar valde konung Ludvig en representant, och sålunda uppstod genom hans

åtgöranden och hägn i den baierska hufvudstaden en rad af praktbygnader,

hvilka bilda en profkarta på alla stilar, en arkitekturens historia i sten, och

derför erbjuda ett ypperligt tillfälle till studium. Också drogo de med hvarje

år ett allt större antal beundrare till konststaden vid Isar.

Fig. 323. Glyptoteket i Miinchen.

Schinkels bemödanden för den grekiska stilens återinförande fortsättas

med mer eller mindre trohet och
:

lycka samt många afvikelser till den pom-

*) I England märkes framför allt Pugin, i Frankrike Violle t-le-Duc. Ö. A.
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pejanska af Langhans, uppbyggaren af Brandenburger thor i Berlin (ii g.

324), Persius, Sträck, Stier, Hitzig samt flera andra af berlinskolans

koryféer. Denna skolas försök att begagna sig af de gotiska formerna krön-

tes deremot nästan aldrig med framgång.

Andra af Tysklands arkitekter, deribland särskildt den allt för tidigt bort-

gångne Ottmer, uppbyggaren af slottet i Braunsclrvveig, S em per frän Ham-
burg, den genialiske uppbyggaren af museet oeli teatern i Dresden, nu mera

bosatt i Ziirich, Laves, uppbyggaren af teatern i Hannover, Knoblauch,

Tietz och Langhans (sonen) i Berlin, äfvensom Leyns och Knapp i Stutt-

gart, egnade med större eller mindre framgång sina krafter åt den romerska

renässansen, andra åter åt den redan i det barocka stötande senrenässansen,

ja, några, såsom Zant i Stuttgart och v. Di e bit sch, till och med a t den

islamitiska stilen, medan andra deremot vilja återupptaga den äldre tyska

Fig. 324. Brandenburger thor i Berlin.

renässansen, som visserligen också med mycken lätthet låter lämpa sig efter

de nyare förhållandena (fig. 326). Dylika skiljaktigheter finna vi afven i

andra europeiska länder, som haft en med den tyska mer eller mindre lik-

artad konstutveckling.

I Frankrike började 1845 den tyske arkitekten Gau bygga kyrkan S:te

Clothilde i Paris i gotisk stil, och denna riktning finner der ännu mycken

anklang, såsom man ser af nybygnaderna i Lille, Yienne o. s. v. Den

gammalkrist na basilikastilen användes af Hittorf tillsammans med

Lepere vid uppförandet af den 1824 påbörjade kyrkan S:t Vincent et Paul.

Den romanska riktningen representeras af Feucheres' anhängare.

Bland dem, som i Paris sökt införa den fina renässansen med tillsats af

grekiska och etruskiska element, ha i synnerhet Duban, uppbyggare af Pa-
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lais des beaux arts, och Lab ro us te, uppbyggare af biblioteket S: te G ene-

vieve, gjort sig bemärkta, medan det öfvervägande flertalet af de franska

arkitekterna, och bland dem i synnerhet Lefuel och Visconti, Louvrens,

fulländare, hyllar en nästan till det barocka gränsande senrenässans eller, som

i den nya Grand opera (fig. 327), söker grundlägga en ny stil, i det de, och

illlii|:fj,!
IT!

iJl 111
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här med mycken framgång, sammangjuta formerna från de olika renässans-

perioderna.

I England representera Robert Smirke och hans anhängare renässans-

riktningen, medan Scott, uppbyggaren af Nicolaikyrkan i Hamburg, och

Barry, uppbyggaren af det 1840 påbörjade parlamentspalatset (hg. 328), äro
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representanter för den gotiska stilen, hvilken under den senaste tiden nästan

helt och hållet återfått sin gamla ställning som nationel bygnadsstil.

I Tyskland har detta deremot ännu ej velat lyckas den gamla national-

stilen. Orsaken härtill ligger måhända till en del i det i många hänseenden

falska och ensidiga sätt, hvarpå de gotiska formerna blifvit använda, dels

åter i splittringen mellan gotikerna sjelfva. De wienska och hannoverska sko-

lorna representera med större eller mindre stränghet den gamla, från romanska

erinringar ännu ej frigjorda gotiken, medan kölnskolan deremot förfäktar tret-

tonde århundradets visserligen äfven äldre, men dock i sig afslutade stil.

Andra vända sig till ännu senare former, och många entusiastiska, men ännu
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ej tillräckligt djupt bildade anhängare af den gotiska konsten skilja alls icke

mellan de olika stilarterna, hvarigenom en för den verklige kännaren högst

oangenäm sammanblandning af olika tiders former uppstår. Detta onda har,

och i betydligt högre grad, äfven insmugit sig i behandlingen af antiken,

ja, det nyaste från Paris under namnet néogrec utbredda arkitektoniska mo-

det är en ordentlig ragout af egyptiska, etruriska, grekiska och romerska for-

Fig. 328. Parlamentspalatset i London.

mer, kryddad med några bitar gotik, renässans och rococo. Ett sådant för-

farande är mycket lätt, rinner derför också mycket lätt efterapare, men är

tillika i hög grad egnadt att visa stillösheten i hela hennes nakenhet.

Visst är, att vi för närvarande ej i något europeiskt land träffa på någon

verklig följdriktighet i formbehandlingen, ett förhållande, hvilket måste så

mycket mer beklagas, som vår tid i konstruktionen hunnit längre än någon

föregående. Men alla äldre stilar ha, som vi sett, utvecklat sig ur konstruk-

tionen. Också var studiet och inlärandet af konstruktionssystemet fordom en



BYGNADSST1LAR HOS FOLK, HVILKA3 KULTUR UTEREDT SIG. 287

temligen enkel sak, och lärjungen hade tillräckligt god tid och tillräckligt god

plats i hufvudet för att kunna sjelf utfinna den för hvarje konstruktion pas-

sande formen. Nu deremot behöfver den unge arkitekten ett fullt årtionde

och derutöfver ensamt för sin tekniska utbildning.

Den utbildade fackmannen har visserligen till sitt förfogande en mängd

hjelpvetenskaper, hvilkas studium väl erbjuder hans förstånd fullt upp med

ämnen att öfva sig på, men deremot ej ger hans fantasi det nödiga lugnet,

pa samma gång som hans praktik å andra sidan sällan sätter honom i till-

fälle att, i likhet med äldre tiders byggmästare, ur konstruktionssättet sjelft

utbilda nya karakteristiska former. De många mönstergilda förebilderna från

förflutna tider, hvilkas kännedom den lättade samfärdseln i sa utomordentlig

grad befrämjar, inbjuda honom till efterhärmning, me*dan de hopade literära

hjelpmedlen ännu mera locka honom att ansluta sig till äldre perioders er-

kända mönster.

Härtill kommer, att de sociala och politiska förhållandena, med sina bråd-

Fig. o2 (

J. Utställningspalatset i London af år 1862.

störtade vexlingar af händelser och stämningar, med sina oupphörligt uppdy-

kande nya konstruktionsmedel och sin deraf föranledda ifriga täflan att be-

arbeta och utbilda dem, ej erbjuda någon hvilopunkt, der arkitekten kan till

ett organiskt helt genombilda de med de nya medlen erhållna grundformerna

och sålunda skapa en ny stil. Den enskilde kan i allmänhet ej efter behag

uppfinna en sådan stil; en sådan har fast mer i alla tider organiskt vuxit upp

utur en periods samtliga bygnadsalster med understöd af de hjelpmedel, som
stått honom till buds.

Tekniken har under de senaste årtiondena gifvit oss en mängd sädana,

och måhända är det just de bland teknikerna, som minst hänga fast vid gamla

former, hvilka ur de grundformer, som deras material fordra, skola gifva

oss elementen till en ny stil. Redan hafva ingeniörer, tv det är dem vi här
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mena, en Brunei, en Stephenson, en Robling, en Paxton m. fl. i sina tunlar,

broar, bangårdar och framför allt i vår tids mest beundransvärda bygnads-

företag, drottning Industrias glaspalats, visat oss, att sten, jern och glas, äf-

ven utan anslutning till äldre förebilder, men med en organisk genombildning,

ej sakna förmåga att frambringa ett öfverväldigande och på samma gång

estetiskt tillfredsställande intryck. En blick på fig. 329, 330 skall helt säkert

öfvertyga läsaren, att vi härmed ej sagt för mycket.

Omnämnandet af dessa glaspalats, som ännu, liksom jernbygnaderna öf-

ver hufvud, vänta på en karakteristisk ornamental genombildning, för oss till-

baka till den ornamentala konsten. Dessa glaspalats ha nämligen under de

senaste åren inom sina väggar förenat den menskliga flitens alster, och der-

ibljand helt naturligt äfven de tekniska konsternas verk. Men dervid har, ty

värr, visat sig, att eklekticismen äfven här hindrat en verklig stilutveckling.

Fig. 331. Naturalistiskt ornament.

Utrymme skulle tryta oss, om vi ville, till och med endast i största korthet,

omnämna alla de riktningar inom den nyaste ornamentiken, som stödja sig

på efterhärmningar från äldre stilar. Yi skola derför endast som hastigast

beröra två nya, af gamla stilarter oberoende riktningar, som måhända, om
de en gång icke blott harmoniskt sluta sig tillsammans, utan äfven ingå en

organisk förening med det arkitektoniska konstruktionssystemet, kunna på-

räkna en framtid.

Den första af dessa båda riktningar går ut på att behandla ornamentet

helt naturalistiskt, ungefär såsom fig. 331 visar oss. På detta sätt är det

visserligen ej särdeles svårt att skapa något på en gång sjelfständigt och för

ögat angenämt, i synnerhet vid 'plastisk behandling, der materialets från det

Uppfinningarnas lok. I (u. 2). w
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afbildade föremålets afvikande färg på sätt och vis ersätter den bristande sti-

liseringen. Blir dock, såsom t. ex. på porslfnsarbeten ofta är fallet, äfven

färgen så illusoriskt som möjligt efterhärmad, upphör arbetet att vara ett

konstverk och blir ett konststycke, hvilket dock alltid i sitt slag kan vara

förtjent af beundran. I många fall leder deremot denna riktning till ett verk-

ligt försyndande mot skönhetens fordringar. Vi nämna här blott de natura-

listiska mönstren för väfnader och tapeter med sina blommor, som lägga sig

i veck, med sina hundra gånger återkommande, hvarandra alldeles lika rankor.

Samma motsägelse uppenbarar sig i all utsiring af ytor med upphöjda, till

form och färg naturalistiskt behandlade föremål. Med alla sina onekliga före-

träden är dock denna naturalistiska riktning, der hon ensidigt följes, ett miss-

grepp, för hvilket man bör varna. Dertili kommer äfven, att en organisk

sammansmältning af sådana ornament med arkitekturen är temligen svår.

Den andra

riktningen skul-

le man kunna

kalla den sti-

listiska. Hon
sträfvar efter

stilisering utan

att ansluta sig

till någon redan

befintlig stil.

För den ska-

pande konstnä-

ren, som känner

dessa äldre sti-

lar, är denna

uppgift synner-

ligt svår, eme-

dan han mycket

lätt, nästan utan

att veta det, in-

blandar former

frän de stilar
Fig. 332. Stilistiskt mönster. -, -, .. . nhan känner i den

nyuppfunna. Ilärutaf, äfvensom af den omständigheten, att den plastiska

ornamentiken nästan alltid står under arkitekternas inflytelse och de flesta

af dem hänga fast vid den ena eller andra af de redan befintliga stilarna,

torde det låta förklara sig, huru det kommer till, att på detta område ännu

högst få sådana försök blifvit gjorda. Inom ytdekorationen ha de deremot

på senare tider temligen ofta förekommit, och de sålunda erhållna mönstren,

hvarom fig, 332 kan ge en föreställning, blifva också merendels omtyckta
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af allmänheten. Detta bör helsas som ett godt tecken, då genom stiliseringen

en lösning af de nämda motsägelserna åtminstone blir möjlig.

Fullständigt lösas kunna de dock endast genom en förening af naturali-

stiska och stiliserade former. Detta har äfven under de senare åren ofta

blifvit försökt; i synnerhet ha tapet- och tygtrycket, sidenväfveriet och spets-

industrin i denna väg åstadkommit en stor mångfald af nya mönster. För-

söken till en sådan förening ha visserligen ännu ej ledt till något rätt till-

fredsställande resultat; men det oaktadt ha inånga af dem åtminstone så till

vida lyckats, att man kan hysa den förhoppning, att en emancipation från de

hittills rådande stilarna på denna väg är möjlig.

Innan vi från den sköna bygnadskonsten och de med henne jemna steg

hållande tekniska konsterna vända oss till de vanliga boningshusen och sättet

för deras uppförande, torde det ej vara våra läsare ovälkommet, om vi lemna

en jemförande öfversigt af höjdförhållandena mellan de mest framstående byg-

nader i äldre och nyare tider. Att skapa en konstgjord upphöjning, att

uppstiga så högt som möjligt från jordytan, är ett sträfvande hos hvarje men-

niskostam, som företager sig att bygga. Men huru obetydliga äro ej alla

dessa konstgjorda berg i jemförelse med den minsta naturliga bergshöjd!

Börj a vi med kyrkorna, skol a sannolikt tornen till K ö 1 n d o m e n ( 1 , 2),

när de en gäng hunnit sin fullbordan, bli jordens högsta bygnadsverk. De
äro nämligen beräknade att få en höjd af 512 fot och skola således med 47

fot öfverstiga den 465 fot höga pyramiden vid Djizeh (3). På vår afbildning (fig.

333) resa de sig bakom pyramiden, en plats som tecknaren med flit gifvit dem,

då den nu lefvande generationen ej skall få se nägotdera af dem, huru mycket

än göres för bygnadsarbetets oafbrutna fortgång. Munstern i S träs s b ur g

eger i sitt 1277 började och 1439 fulländade norra torn (4) det hittills hög-

sta i Europa. Det mäter nämligen i höjd 482 fot. Erwin von Steinbach,

hans son Johannes äfvensom mäster Joh. Hiiltz från Köln ha i denna jätte-

bygnad rest sig en varaktig minnesvård. Midt emot munstern i Strassburg

reser sig på vår bild som n:r 5 tornet till Stefanskyrkan i Wien, omkring

471 fot högt, och bredvid detta det 444 fot höga, af det latinska* korset

krönta tornet till katedralen i Antwerpen (6), hvars skepp, med en längd

af 522 fot, gör denna bygnad till den största i Nederländerna. Tornet till

katedralen i Salisbury i England (8), med en höjd af 414 fot, är den

högsta af alla Englands kyrkbygnader, men öfverträffas dock i detta hänse-

ende af San Pietro i Rom (7), som reser sig 468 fot i höjden. Näst denna

kommer S:t Paul i London (9) med en höjd af 394 fot. Kyrkan Santa
Maria del fiore i Firenze (11) är 368 fot hög och fullbordades 1456, tolf

år efter uppbyggarens af dess 143 fot breda kupol, den berömde Brunelleschis

död. Något lägre, ungefär 350 fot, är det lutande tornet de Asinelli i

B o lögn a (10). Icke mycket lägre är spiran på Vesterås domkyrka med en

höjd af 328 fot. Det för ej längesedan förstörda porslins tom et i Nanking

(13) var 229 fot högt. De ofulländade tornen till Notre-dame i Paris (14),

med en höjd af 216 fot, och katedralen i York (16), 209 fot hög, an-
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sluta sig i afseende på höjden till dessa bygnadsverk. Den senare är näst

S:t Paul i London den största af Englands kyrkor, då hon håller nära 549

fot i längd. Hon härjades för flera år sedan af en eldsvåda, men är nu åter-

stäld. N:r 17 är Sofiamosken i Konstantinopel, hvars kupol visser-

ligen endast är 199 fot hög, men har en diameter af 111 fot. Höjden
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af det lutande klocktornet i Pisa visar oss n:r 19 och af Vendöme-
ko lönn en i Paris n:r 20. Näst intill dem resa sig det 148 fot höga lu-

tande tornet Garisenda i Bologna (21), aqvedukten i Segovia (23),
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de båda obeliskerna, den på lateranska platsen i Rom (24), 97 fot

hög, och den från palatset i Luxor till Paris flyttade obelisken (25), som

håller 76 fot i höjd. Den kolossala sfinx (26), som, nu djupt begrafven i

sanden, en gång bevakade ingången till pyramiden vid Djizeh, är 125 fot lång

och 42 fot hög.

Från dessa monument begifva vi oss nu till T aj obron i Toledo, kallad

Alcantarabron (15), som på Trajanus' tid efter ritning af byggmästaren Ca-

jus Julius Lacer uppfördes på bekostnad af nio städer. I djerfva 'halfkrets-

bågar höjer sig denna bro till nära 249 fots höjd och har på midten ännu

ett 54 fot högt torn. Längden är 707 fot. Det oaktadt står hon, som vi

snart skola se, betydligt efter för de nyare brobygnaderna.

Ett högst intressant konstverk är det af röd granit bygda se ger torn et

eller Kootub Uddins minaret i palatset i Delhi (12), som nedtill har en dia-

meter af 51 fot och pelarformigt reser sig till en höjd af 253 fot.

Vi nämna här vidare Trajanuskolonnen i Rom (22), förebilden till

den i maj 1871 af upprorsmännen förstörda Vendömekolonnen i Paris. Den
förra mäter nära 155 fot i höjd, har vid basen en diameter af 12 fot och be-

står af 34 ringformiga marmorblock. En trappa af 185 steg leder upp till

spetsen, hvilken förr kröntes med en bildstod af kejsar Trajanus, hvars plats

dock nu intages af en bild af aposteln Petrus.

Högre än denna, ja, sannolikt högre än någon annan pelare, är det så

kallade brandmonumentet i London (18), under åren 1671—1677 upp-

fördt af Christopher Wren med en kostnad af 13 700 pund sterling till minne

af den fruktansvärda eldsvåda, som dagarna 2—7 september 1666 lade en stor

del af London i aska. Den doriska pelaren är kannelerad, håller 16 fot i

diameter och 198 i höjd samt har i sitt inre en trappa med 355 steg. Of-

vanpå kolonnen står dessutom en urna af 27 fots höjd.

Och dock, huru små äro ej alla dessa bygnadsverk i jemförelse med na-

turens skapelser! Hvilken tid och hvilken möda har ej deras uppförande ko-

stat menniskorna! Huru försvinnande kort är ej i jemförelse med natur-

skapelsernas nästan eviga bestånd den tid de förmå trotsa väderlekens inflytel-

ser! Och huru ofta förstöra ej uppbyggarens egna efterkommande arkitek-

turens af vädret och jordbäfningarna skonade herligaste under, för att af det

sålunda erhållna materialet uppföra usla kojor, hvari de framsläpa sin elän-

diga, på all andlig lyftning blottade tillvaro! Kunna vi väl veta, om ej äf-

ven vår verldsdels öde en gång skall bli det samma och kommande århundra-

dens forskare gräfva i ruinerna efter våra jätteverk på samma sätt som våra

i de förgångna årtusendenas? Men trots denna dystra tanke, som så ovilkor-

ligt tränger sig på oss vid betraktandet af ruiner efter bygnader, som en gång

strålade i glansen af den herligaste skönhet, fortfar menskligheten att bygga

lika ifrigt som någonsin. Bort derför med dessa sorgliga aningar och friskt

in i verkstäderna och ut på bygnadsplatserna! Menskligheten bygger ju också

ej endast för efterverlden, utan äfven och i första rummet för sig sjelf, för

att skapa hemvist, der hon kan gå framåt på alla vetandets och konstens
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områden. Lika mångfaldig som den menskliga verksamheten, lika rik som

statens och samhällets organisation måste då äfven rummets anordning vara.

Att ställa hela denna mångfald klar och lefvande framför sig, men i synner-

het att utforska de förändringar, som anspråken på beskaffenheten af de

menskliga bygnadsverken under årtusendenas lopp undergå, samt uppvisa den

inverkan, som dessa förändringar utöfvat på bygnadskonsten och de tekniska

konsterna, är en af konstforskarens intressantaste uppgifter, en uppgift, hvars

lösning är lika svår som önskvärd. Först när hon en gång blir löst, skall

man med någon grad af tillförsigt -kunna förutsäga framtidskonstens former.

Biharig.

Sverige.

Afven i värt land återfinna vi samma yttringar af en ursprunglig konst-

verksamhet, som vi lärt känna på så många andra håll, i de mest skilda län-

der, hos de mest olika folk. Från den äldsta kulturperioden, stenåldern,

ha vi de s. k. sten dös ar na, grafkammare af grofva stenblock, öfver hvilka

andra stenar äro lagda, hvarefter en jordkulle ofta är uppkastad öfver alltsam-

Fig. 334. Asa domaresäte (på Selaön i Mälaren).

mans. Stundom är kammaren försedd med en eller två i kullens sida utmyn-

nande gångar, s. k. gånggrifter. Eller är det häll kistor, fristående sten-

kistor af jemförelsevis tunna hällar och ej obetydlig storlek. Under brons-
åldern nedläggas liken antingen obrända i stora, af flata hällar bildade kistor,

eller brännas de, och askan gömmes i smärre stenkistor eller i grafurnor af

bränd lera; men i båda fallen täckes den egentliga grafven af en jordhög

eller ett stenkummel, stundom af betydlig storlek. Under den följande perio-

den, jernåldern, bli formerna allt mer omvexlande. Utom den runda jord-

kullen, ättehögen, med och utan stenar vid foten, s. k. fotkedja, märkas de
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Fig. 835. Bautasten på en ättehög.

många olika slagen af stensättningar, regelbundna symmetriska figurer,

tre- och fyrhörningar, cirklar, ovaler, skeppsformer m. m., bildade af jemte

hvarandra lagda eller resta stenar, hvilka i olika sättningar äro af högst

olika storlek. Det inre är vanligen utfyldt med jord, stundom äfven med

stenar, s. k, kummel eller rosen. Fig. 334 framställer en stensättning, det

s. k. As a domaresäte på Selaön i Mälaren, der de särskilda stenarna äro

4—6 fot höga. Ett väl-

digt minnesmärke är äf-

ven en skeppssättning i

Skee socken, Bohuslän, af

140 fots längd och 30 fots

bredd med 47 stenar af

ända till 15 fots höjd: de

s. k. k ä m pesten a r n a.

Ättehögar och stensätt-

ningar förekomma för öf-

rigt i stort antal i alla

äldre bygder i Sverige;

bland de mest bekanta äro

Upsala högar. Ett annat slags minnesmärken äro b aut as t en ar na (fig.

335), enkla ohuggna minnesstenar, ur hvilka runstenarna utbildat sig och hvilka

som sådana bibehöllo sig långt in i kristna tiden. Jemte dessa fornlemningar,

som öfver hufvud ha betydelsen af

graf- eller minnesvårdar, märka vi

ringmurarna, ett slags befästningar,

som i stor mängd förekomma i vårt

land, på berg i närheten af vattendrag

och särdeles i kusttrakterna. Bergets

lättast tillgängliga sidor skyddas af

murar, bildade af helt konstlöst på

hvarandra staplade stenar.

Huru våra förfäders tempel, »guda-

hofven», voro inrättade, känna vi ej.

Förmodligen uppförda af trä liksom bo-

ningshusen, ha de under tidernas lopp

blifvit förstörda. De träbygnader, t. ex.

de nämda kyrkorna i Norge och några i

Sverige, hvilka bibehållit sig från den

kristna medeltiden, vitna likväl om en

hög grad af skicklighet 'i timmermans-

konsten, hvilken i sin ordning förutsätter

en långvarig föregående utveckling.

Den äldsta ornam en tiken pa kärl och andra föremål från sten- och brons-

åldern liknar pa det hela den, som förekommer hos alla andra folk på samma

336. Lerkärl från stenåldern.
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kulturgrad. Jemnlöpande linier, våg- och zigzaglinier, efterbildningar af flä-

tor, rader af prickar, cirklar, spiraler o. s. v. äro de enkla och vanliga mo-

tiven. Fig. 336 framställer ett lerkärl från stenåldern, fig. 337 en del af en

sköld från bronsåldern, hvarmed kunna jemföras siraterna på hufvudtemplet

i Mejico (fig. 147) eller tatueringen af nyzeeländaren och af höfdjngen på Ön

S:a Christina (fig. 69, 70). Ja, dessa enkla motiv användas ännu i dag af

allmogen här och hvar på landsbygden vid utsirandet af träkärl, skrin, lieskaft

o. d. Med jernåldern inträder en större omvexling, och man upptager nu med
förkärlek naturalistiska motiv, partier af mennisko- och djurgestalter, fåglar,

men framför allt ormar eller drakar, hvilka dock undergå ett slags stilisering,

stundom rå och otymplig, stundom ledig och verkligen smakfull. Alla figurer

upplösas i och sammanbindas med hvarandra till en konstrik väfnad af slingor,

som stundom rätt betydligt

påminna om en del roman-

ska ornament. Drak- eller

ormslingan, den för Skan-

dinavien egentligen egendom-

liga formen, har i synnerhet

utbildats till en hög grad

af ledighet och skönhet, och

vi finna henne använd ej

Mg. 337. Sköld från bronsålder Fig. 338. Beslag af förgylcl brons. Gotland.

allenast ä smärre föremål,

smycken, svärdsknappar, be-

slag (fig. 338, 339) o. d.,

utan äfven å sten, t. ex. ä

de flesta runstenar (fig. 340),

eller, och detta var troligen

det allra allmännaste, i trä

vid utsiring af husgeråd

Beslag af förgyld brons. Gotland.

och bostäder. Vackra prof på detta senaste slags ornamentik ha bibehållit sig;

å portaler och listverk i de gamla norska träkyrkorna samt äfven här och
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der i Sverige, t. ex. å yttre takli-

sten till Vrigstads för några år sedan

nedrifna kyrka.

Med kristendomens införande på

1000-talet börjar norden att lifligare

än hittills påverkas af det öfriga Eu-

ropas kultur. Om de äldsta kyrkorna

veta vi egentligen intet, men kunna

på goda grunder antaga, att de varit

uppförda af trä. Den romanska stilen

utsträcker emellertid snart sitt herra-

välde äfven hit, och ehuru det i anse-

ende till bristen på noggranna och full-

ständiga detaljundersökningar ännu är

svårt att fä en klar öfverblick af ut-

bredningens gång, se vi dock, att in-

flytelser från flera olika länder, Eng-

land, Frankrike, Tyskland, härvid

gjort sig gällande. Grundplanen och

totalkarakteren äro cle samma som i de Fig. 340.

särskilda länderna, men dimensionerna

äro i allmänhet mindre, detaljerna enklare; det platta basilikataket är till en början

det vanligaste, och till och med de enklaste dekorativa delar, såsom socklar, listverk

o. d., saknas stundom helt och hållet. Fig. 341 framställer en restaurerad plan af

Runsten. Målhammar. Yestmanland.

.«K

Fig. 341. Alvastra klosterkyrka. Restaurerad plan. Fig. 342. Sankt Per i Sigtuna.
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Alvastra klosterkyrka, nu blott en ruin, livars mellanskepp efter sydfranskt

mönster täcktes af ett enda långt tunnhvalf. Fig. 342 visar grundplanen af

Sankt Per i Sigtuna, med torn i vester och öfver korsmidten samt i sitt första

skick platt basilikatak, hänvisande till hela sin anläggning på engelska före-

bilder. I Lunds domkyrka (fig. 343) och den något äldre Dalby helig-kors-

kyrka i Skåne ha vi tvenne ålderdomliga romanska anläggningar med kryp-

tor, påminnande om kyrkorna i nordvestra Tyskland. I afbildningen 344 af

Vämbs kyrka i Vestergötland ha vi ett prof pa utseendet af en svensk

landskyrka från kristendomens äldsta tider, med fyrkantigt torn i vester, en-

Fig. 843. Lunds domkyrka (restaurerad framställning).

skeppigt långhus, fyrkantigt kor och ha lfrund korabsid. Men härjemte utveck-

lade sig äfven andra former; såsom de s. k. kl öfs adels kyrkor na pa Oland

(fig. 345) och Gotland med torn både i vester och öfver koret i öster, hvilka

påminna om en del gamla bondhus i Småland *). Till de äldsta bygnaderna

höra äfven några rundkyrkor, som påminna om de gamla dopkapellen och

liknande anläggningar eller mallända direkt om bysantinska förebilder. Fig.

346 framställer Hagby kyrka i Småland; andra finnas i Upland, i Vestergöt-

land och Östergötland samt pä Gotland i Helgeandskyrkan i Visby.

Afven i Sverige uppenbarar sig under tidernas lopp samma sträfvan efter sirli-

gare och lättare former, rikare sammansatta grundplaner, som i det öfriga Europa.

*) Jfr Hyltén-Cavallius, Värend och virdarne.
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Fig. 844. Våmbs kyrka i "Västergötland.

Fig. 345. Föra kvrka. O land. Fig. 346. Hagby kyrka. Småland.
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Hvalf ocli bågar få en lindrig spetsning uppåt, de arkitektoniska detaljerna ut-

arbetas med större prydlighet, dekorationen blir rikare. Prof på denna senroman-

ska stil finna vi bland annat i vissa delar af Linköpings domkyrka (fig. 347),

Det inre af Linköpings domkyrka.

i Värnhems klosterkyrka (fig. 348) m. fl. ställen, men framför allt på Got-

land, der en ovanligt liflig verksamhet under denna och närmast följande pe-

riod utvecklade sig på det arkitektoniska området och frambragte åtskilligt
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för ön egendomligt. Till denna period höra domkyrkan i Visby och de skö-

naste ruinerna samt en mängd landskyrkor. Fig. 349 framställer en af de

äldre kyrkornas torn, der likväl blott den öfversta afdelningen är i senro-

mansk stil.

Ornamentiken under denna period visar, för så vidt de ännu temligen

ofullständiga undersökningarna gifva vid handen, öfverensstämmelse dels med

Fig. 350, 351. Romanska ornament från

Vrigstads kyrka. Fig. 349. Valls kyrkas torn.

Englands, dels med det egentliga europeiska fastlandets konst under samma
period. Derjemte bibehålles, såsom ofvan antyddes, åtminstonäitill en böljan

drakslingan, och ornament finnas, der denna synes hafva ingått förening med
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romanska motiv; öfver hufvud synes denna konstgren ha blifvit ganska fritt

och sjelfständigt behandlad. Fig. 350, 351 framställa målade romanska orna-

ment från Vrigstads ofvan omtalade, nu mera rifna kyrka, fig. 352 en graf-

häll i Vestergötland från samma period.

Den romanska stilen bibehåller i mer eller mindre ombildad form sitt

herravälde i Sverige ovanligt länge, men aflöses slutligen af den gotiska. Dock

Fig. 352. Grafhäll från Yestergötland. Fig. 353. Upsala domkyrka.

utmärker sig denna senare här i allmänhet genom sin enkelhet och sin nära anslut-

ning till den romanska konsten, och derjemte uppträda dess verk långt mera spora-

diskt, än som var fallet med alstren af föregående periods stil. Det största och vig-

tigaste, liksom ett af de äldsta verken är domkyrkan i Upsala, hvilken påbör-
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jades 1287 af en fransk byggmästare Etienne de Bonneuil, men ej fullbor-

dades förr än 1435, sedan hvilken tid i synnerhet dess yttre genom eldsvådor

och derpå följande ombygnader undergått åtskilliga mindre lyckliga förändrin-

gar. Fig. 353 framställer kyrkans grundplan. Ungefär samtidigt fullbordades

klosterkyrkan i Vadstena samt kyrkorna i Skeninge och Örebro, den senare

en af vår gotiks märkligare bygnader. För öfrigt tillbyggas och utvidgas under

denna stilperiod åtskilliga äldre bygnader, såsom domkyrkorna i Strengnäs och

Ve s ter ås, äfvensom Linkö-
pings domkyrkas kor och

sydöstra portal nu uppföras. 1

mindre kyrkobygnader fram-

träder deremot gotiken mera

sällan, då landets behof af

kyrkor synes i det närmaste

ha blifvit fyldt under före-

gående period och de oroliga

och bekymmersamma tiderna

under 1300- och 1400-talen

ej voro synnerligt gynnande

for slika fredens värf. Ett

undantag utgör likväl Got-

land, der gotiken erhåller

en rik och i många afseenden

egendomlig utbildning. Fig,

354 framställer en plan, profil

och genomskärning af Oj a

kyrka, fig. 355 det inre af

Fole kyrka med dess två-

skeppiga långhus. Såsom ett

prof pä den sköna och ädla

detaljbehandlingen meddela vi

afbildningar af Oj a kyrkas

södra portal samt af ett ko-

lonnkapitäl i Närs kyrka (fig.

356, 357).

Den verldsliga bygnads-

konsten intager i jemförelse

med den kyrkliga under me-

deltiden en underordnad plats; stadslifvet hade en ringa utveckling, stormän-

nens intressen voro riktade ät annat håll, och föga tid fans dessutom under

långa perioder ofrig för fredens värf. Också ha, med undantag af några hus på

Gotland, de minnesmärken, som finnas i behåll eller som omtalas från denna

tid, såsom de befästa slotten eller de s. k. »husen» i städerna och på andra vig-

tigare punkter samt herresätena på landet, i mer eller mindre mån karakteren af

Fig. 354. Öja kyrka.
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försvarsverk. På den arkitektoniska utbildningen och detaljernas skönhet synes

på det hela föga vigt ha blifvit lagd. Många större bygnader, såsom Grips-

holms slott och det gamla slottet i Stockholm, utvidgades i mån af behof genom

tillbygnader, hvadan enhet i grundplanen saknades, och skönheten blef af mera

pittoresk än arkitektonisk art. En vacker bygnad, som åtminstone till sin

grundanläggning härstammar från medeltidens gotiska period, ha vi emellertid

i Viks slott i Upland,

hvaraf vi här meddela

en afbildning (fig. 360).

Taket är restaureradt

på 1850-talet.

Af den svenska me-

deltidens träbygnads-

konst har naturligtvis

föga kunnat bibehålla

sig, men hvad som fin-

nes qvar intygar, att

den samma befunnit sig

på en ganska hög

ståndpunkt och nått en

stor grad af fulländ-

ning. Dertill kunna

vi väl äfven ha rätt att

sluta afjemföreisen med

de norska träkyrkorna,

stafkyrkorna, om hvil-

ka redan är taladt i det

föregående, der en af-

bildning äfven finnes

meddelad (hg. 242). I

Sverige ha de flesta me-

deltida träkyrkor för-

svunnit; några finnas

emellertid qvar, såsom i

Råda i Vermland och

Tirsrum i Ostergöt-
Eig. 355. Fole kyrka.

land. Andra, såsom Kalfsvik i Småland, ha först på senare tiden måst rif-

vas. Både Råda och Tirsrum äro, i motsats till de af resvirke uppförda norska

kyrkorna, bygda af knuthugget timmer samt spånklädda. Taket i Råda utgör

dessutom en efterhärmning i trä af ett klöfverbladsformigt hvalf.

Af medeltidens boningshus i trä har intet med säkerhet bibehållit sig, om
icke möjligen O rnäs stugan (fig. 358) i Dalarna, om hvars ålder likväl tan-

karna äro delade. Huset har två våningar, af hvilka den öfre på tre sidor

skjuter ut öfver den undre och på en sida bildar en svalgång, till hvilken
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man, såsom å afbildningen synes, kommer upp på en vindeltrappa. Ålder-

domliga trähus ha dessutom bibehållit sig på andra håll, t. ex. Kungs-
stugan i Örebro (fig. 359), Gröna Lund på Djurgården vid Stockholm,
samt några förrådshus, s. k. fatburar, här och livar i landsorterna. Alla

utmärka sig genom den framspringande öfre våningen, vanligen i förening

med en svale.

Den gotiska o manien tik en intog vid kyrkornas dekoration med skulp-

terade prydnader just ej någon framstående plats, om vi undantaga några få

kyrkor på fastlandet, men framför allt

de gotländska. På öfriga, mera lätt-

arbetade föremål för kyrkligt bruk

framträder hon oftare. Fig. 361 fram-

ställer ett sakramentskåp från Linde

socken på Gotland. Ett rikt fält för sin

verksamhet fick denna konstart deremot _

vid det under senare delen af medel-

tiden ifrigt pågående utsirandet af kyr-

korna med målningar; här omgifvas de

Fig. 357. Kolonnkapitäl från Närs kyrka. Fig. 356. Öja kyrkas södra portal.

olika bilderna ofta af ganska smakfulla och kraftiga bladornament. Fig. 362,

363 framställa tvenne sådana. Om ornamentikens användande inom de tek-

niska konsterna saknas ännu fullständiga undersökningar.

Liksom i de öfriga vesteuropeiska länderna, undantränges äfven i Sverige om-

sider den gamla kyrkliga konsten af den hastigt uppblomstrande, på antikstudier

grundade renässansen. Öfvergången är i Sverige om möjligt ännu tvärare och

hastigare än på andra håll och står i ett visst sammanhang med den af Gustaf
20

Uppfinningarnas bok. I (u. 2).
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Fig. 358. Ornässtugan i Dalarna.

Fig. 359. Kungsstugan i Örebro.
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Vasa så hastigt genomförda kyrkliga reformationen. Bygnadskonsten blir

hädanefter en konungarnas och de stora byggherrarnas sak ifrån att förut

Fig. 360. Yiks slott i Upland. Fig. 362, 863. Ornament från Flöda' kyrka.

Södermanland.

ha varit folkets och kyrkans. Den enskilde arkitektens tycke får större bety-

delse. De första arbetena utföras under Gustaf Vasa och hans söner, egent-
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ligen Johan den tredje, till större delen af inkallade tyska byggmästare och

då naturligtvis äfven efter tyska förebilder, ehuru med här och der på grund
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af inhemska förhållanden framträdande afvikelser. De nya bygnadsföretagen

bestå dels i ombildningar af äldre bygnader, dels äfven i ej få nybygnader,

bland hvilka vi framhålla Vadstena slott såsom renässansens äldsta sjelf-

ständiga verk i Sverige. Det anlades 1545 (fig. 364), och det är egentligen

de höga gafvelröstenas utsiring, som är märklig. Bland äldre ombygnader

märkes den af Kalmar slott, hvilken fortgick under större delen af 1500-talet,

från hvars sista fjerdedel den sköna brunnsbygnaden med sina doriska

gaflar och kolonner härrör (fig. 365). Många herresäten och landtslott uppför-

des äfven under denna tid, af hvilka dock få qvarstå i sitt ursprungliga skick.

Fig. 365. Kalmar slotts brurmsbygnad.

Under Carl lX:s och Gustaf Adolfs regeringstid var samfärdseln med Hol-

land temligen liflig, i följd hvaraf den holländska senrenässansen äfven sträckte

sig till Sverige. Dess verk påträffa vi i Stockholm, der t. ex. det nyligen re-

staurerade petersenska huset vid Munkbron påminner om denna stil. I Dan-

mark infördes han ungefär samtidigt, men fick der under Kristian IV:s hägn

en vidsträcktare användning, hvarpå rådhuset i Malmö bland annat är ett

bevis. Något senare än den holländska senrenässansen framträder den tyska
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barockstilen, egentligen under och närmast efter tretioåriga kriget, till dess

denna i sin ordning undantränges af en annan skönare och lättare, på studier i

Frankrike och Italien grundad skiftning af barockstilen. Och det är sällsamt,

att just under denna stils herravälde, då i det öfriga Europa bygnadskonsten

led af så mycken godtycklighet, så många nyckfulla förvridningar och ona-

turligheter, den svenska arkitekturens blomstringsperiod infaller och verk

framalstras, hvilka kunna ställas vid sidan af det bästa och skönaste, som den

nyare tidens konst skapat. Det är förnämligast Tessinernas, den äldres och

Adolf Fredriks kyrka i Stockholm.

yngres, verksamhet, som härvid är epokgörande. Den äldre, Nikodemus Tessin,

var den, som först införde den nyare centralkyrkan i Sverige genom sin rit-

ning till Kalmar domkyrka af år 1653, ett exempel, som sedermera efterfölj-

des under hela detta århundrade och till en god del äfven under det följande,

såsom t. ex. Adolf Fredriks kyrka i Stockholm utvisar (fig. 366). Den

yngre Tessins berömdaste verk, och öfver hufvud den nyare svenska byg-

nadskon stens stolthet, är Stockholms slott, hvilket påbörjades i slutet af
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1600-talet och stod under bygnad nära ett århundrade samt utöfvat ett stort

inflytande på den senare svenska konsten, bland annat genom den med slotts-
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byggeriet förenade konstskolan, ur hvilken Akademien för de fria konsterna

sedermera utvecklat sig. Bland andra af d. y. Tessins verk märka vi Ste-

ninge herresäte i Upland, öfverståthållarehuset i Stockholm m. fl.

Den nyaste konsten företer samma eklektiska prägel som i det öfriga

Europa. De två hufvudkällorna äro antiken med den derur framgångna renäs-

sansen å ena sidan och medeltiden å den andra. Försök ha äfven blifvit

gjorda att med ledning af äldre motiv utbilda en nordisk träbygnadsstil. I

renässansstil, detta ord taget i sin vidsträcktaste mening, äro dock de flesta

märkligare bygnader från slutet af förra och under detta århundrade uppförda-

Så packhuset i Stockholm och bondeska palatset vid Rosenbad från

förra århundradet samt den i sitt slag ensamma orangeribygnaden i Up-
sala i antik-dorisk stil, så de flesta af F. V. Sch o land ers bygnader, såsom

teknologiska institutet (fig. 367) samt barclayska och warodellska husen i

Stockholm, nationalmuseet efter tysk ritning af Stiller, de märkligare sta-

tionshusen vid statens jernvägar m. fl. Den förnämste ifraren för upptagandet

af medeltidens bygnadssätt, särdeles dess äldre, var K. G. Brunius, hvars

verk likväl vitna om allt för stor fantasilöshet och ha en temligen nykter

och skematisk prägel. Lifligare och effektrikare synes romanismen gestalta

sig i det pågående restaurationsarbetet af Lunds domkyrka, hvilket ledes af

H. Sett er vall (jfr fig. 343). Jern- och glaskonstruktionerna ha i vårt land

ännu ej fått samma storartade användning som i de större länderna; det är

företrädesvis i några banhallar och fabrikshusbygnader, som denna teknik

hittills blifvit tillämpad.

Ornamentiken under hela den nyare tiden har ännu ej blifvit gjord till

föremål för några särskilda undersökningar, hvarför vi beträffande denna

måste hänvisa till livad som ofvan blifvit sagdt angående de allmänna euro-

peiska förhållandena. Dock må anmärkas, att barockperiodens bygnader lemna

rikt tillfälle till studier och mångfaldiga mönster i detta afseende.



Tusen arbetsamma händer

Sysla om i gladt förbund.

Flit i hvarje bröst sig tänder,

Man är rädd om hvarje stund.

Mästarn, som gesällen, slöjdar

I den helga frihets skydd.

At sin plats en livar sig fröjdar,

Af förakt och hån ej brydd.

SCHILLERS »KLOCKAN».

Bygnadskonstens teknik och

de olika slagen af Ibygnader.

Bygnadsyrkena; deras historia: de första upp-

finningarna inom sten- och träbygnadskonsten. —
Arkitravb3^gnaden i forntiden. — Hvalfbygnaden i medeltiden. — Hyttor, föreningar, skrån. —
Den nyare tiden. — Bygnadsarbetarens verksamhet. — Grundläggning. — Murarnas uppdra-

gande. — H.valf. — Taklag. — Jernbygnad. — Taktäckning. — Småarbeten. — Bygnadsfabri-

ker. — Olika slag af bygnader. — Boningshuset. —' Dess historia. — Dess inredning. —
Olika slag af boningshus. — Industriela bygnader. — Offentliga bygnader.

Att skrifva en bygnadsyrkenas historia är ty värr omöjligt, då vi särskildt

for de äldre perioderna sakna alla material för en sådan. Får man frän

de folk, hvilka ännu bo i tält, jordkulor, pälbygnader o. s. v., sluta tillbaka

till motsvarande skeden hos folk, som sedermera uppstigit till högre kultur,

synes det antagligt, att äfven hos de senare hvar och en i början sjelf
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måst utföra alla arbeten för eget behof. Först när menniskorna slutit sig

samman i fasta bostäder, uppstod behofvet af en arbetets fördelning. Snart

vann den enskildes färdighet i det ena eller andra slaget af arbete erkännande

hos andra; derigenom eggades han också att ytterligare utbilda sig. Uppfinnings-

förmågan sattes i verksamhet; han förbättrade sina verktyg, sina hjelpmedel

i öfrigt, sin arbetsmetod. När vi redogjorde för stilarna hos folk med inåt-

vänd kultur, sågo vi äfven, hvilka framsteg de gjort på de arbetens om-

råde, som tillhöra bygnadskonsten. Hos vestra halfklotets invånare använ-

des, såsom vi sågo, först trä, sedermera helst sten, jord och metall, en om-

ständighet, som företrädesvis inverkade på stilens former, hvilka likväl icke

alltid kunde uttrycka hvad konstnärens fantasi synes hafva velat. Hos östra

halfklotets folk deremot intog i början stenkonstruktionen främsta rum-

met, under det att längre fram timmermannens, krukmakarens, lackerarens,

träbildhuggarens, tapetmålarens och förgyllarens m. fl. yrken äro de mest

utbildade och murarens och stenhuggarens blifva efter. Till någon konst i

högre mening nådde de likväl aldrig, ty hämmade af orörliga politiska och

sociala band, kunde de väl söka ge sin fantasi ett uttryck i bisarra former,

men aldrig spränga de tryckande bojorna.

Hos de gamla inderna stod bygnadskonsten i högt anseende; hennes ut-

öfvare höllos nästan i samma vördnad som presterna. Deras korporationer,

till hvilka utom arkitekter räknades geometrer, snickare och timmermän, hade

sina särskilda skyddsgudar, hvilka voro söner af den himmelske byggmästaren

Vismacarma, Ofver allt ha de olika yrkena visat sig kunna åstadkomma

hvad konstnärsfantasin fordrat; ingenstädes upptäcker man någon stockning i

stilens utveckling. Denna tyder derpä, att inderna dels bygde i trä, dels

uppkastade jordkullar, att de sedermera i s.ten efterhärmade träkonstruktionen

och slutligen öfvergingo till att uppföra bygnader af enskilda stenar. Men
härvid blef fortfarande den omedvetna hågkomsten af träbygnadens former

bestämmande, så att det ej kan bli tal om en organisk utveckling af sten-

konstruktionen, hvilket bland annat visar sig deri, att det egentliga hvalfvet

saknas.

En regelbunden utveckling af bygnadskonstens teknik varsna vi först hos

egypterna. Många af vissa uppfinningar betecknade perioder måste ha före-

gått redan deras äldsta bygnader, såsom just samma bygnaders former bevisa.

Utrymmet medgifver ej att här närmare skärskåda dessa förberedande skeden;

vi inskränka oss till att uppräkna dem.

På stenbygnadskonstens område äro utvecklingsskedena ungefärligen föl-

jande. 1) Råa, oregelbundna högar af på hvarandra kastade stenar, sådana vi

finna dem hos kelterna, hos Nordamerikas urinvånare o. s. v. 2) Uppförande

af vallar af större, ohuggna stenar i någorlunda regelbundna kretsar eller

fyrkanter, fylda med en hög af smärre stenar. 3) Fastare sammanfogning af

de yttre stenarna i snedt uppåtstigande linie. 4) Utsökande af de mest pas-

sande styckena för att åstadkomma vissa skikt, alltså uppfinningen af för-

bandet. 5) Bearbetning för detta ändamål af stycken, som ej af sig sjelfva
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voro passande: uppfinningen af bearbetningen. 6) Bearbetning af alla

stenar och deras sammanfosning utan murbruk till lutande murar. Hittills

(hos egypterna således till omkring år 4500 f. Kr.) bygde man så att säga

endast för massans skull. Muren var blott stenhögens yttre omhölje; gemaket

i den samma blott efterhärmning af en håla, 7) Med uppfinningen af mur-
bruket, omkring 4300 f. Kr., blir muren ett medel att omsluta ett rum.

Taket bildas likväl fortfarande genom påläggande af stora hällar eller genom

skiktens öfverkrakning *), till dess omkring 1600 f. Kr. genom 8) uppfin-

ningen af hvalfvet ett framsteg göres äfven i detta afseende. Sluta vi

af denna sista periods längd tillbaka till längden af de föregående, fa vi

en föreställning om kulturens ålder på jorden. Inom träbygnadskonsten måste

en lika lång följd af uppfinningar genomgås, innan man från tältet med dess

stänger kunde komma till stolpbygnaden med vagrätt, jordtäckt tak och der-

ifrån till huset med dörrar, fönster och öppen förhall. Men detta utveck-

lingsskede måste man redan hafva nått, det måste hafva erhållit en viss grad

af konstnärlig utbildning, innan man kunde känna sig frestad till någon efter-

bildning i sten. Sådana efterbildningar äro emellertid i behåll från omkring

3500 f. Kr. Uppfinningen af det lutande taket kunna vi förlägga till

Egypten och till tiden omkring 2000 år f. Kr. Att dessa de båda vigtigaste

uppfinningarna pa bygnadskonstens område, hvalfvet och det lutande trätaket,

ej genast blifvit uppskattade till sitt fulla värde, måste ha berott pa hierar-

kiska betänkligheter; åtminstone skönjer man i templen inga spår af hvalf

eller trätak, medan å tempelväggarna målade framställningar af boningshus,

tält och gallerier häntyda på en ej obetydlig utbildning af träbygnaden och

det lutande taket. Ehuru glaserad lera redan användes till väggbeklädnad

och smärre gudabilder, äro bygnaderna från samma tid uppförda om icke af

råsten, så åtminstone af pisé **) eller obrändt tegel; brändt tegel förekommer

först långt senare. I användandet af färgerna, i väfnadskonsten, i bearbet-

ningen af metaller, i förfärdigande och handhafvande af verktyg synas egyp-

terna ha varit ganska hemmastadda; men särskildt gjorde de stora framsteg i

användandet af häftyg och flyttningsmaskiner.

Med hänsyn till handtverkets tillstand hos as syr er, baby löner, me-
der och perser äfvensom fenicer och israeliter måste vi hänvisa till

det, som nämdes vid redogörelsen för dessa folks bygnadsstilar. Metall- och

träarbetet hade hos dem gjort större framsteg än stenbygnadskonsten. Afven
hos dem spela tegel och pisé en vigtig rol, och till och med hvalfvet använ-

des, visserligen blott öfver små rum och i spetsbågsform, utan att likväl erhålla

någon egentlig konstnärlig betydelse. I hvad mån det af mederna använda

lutande taket bibehållit sig hos perserna, och huru det af dem blifvit vidare

utbildadt, låter ej bestämma sig, men vi veta likväl, att den persiska bild—

*) Öfverkrakning kallas, då stenarna i ett högre skikt (rivarf) ständigt skjuta ett litet

stycke ut öfver stenarna i ett lägre, till dess de slutligen upptill mötas. O. A.

**) Pisé: stampad, lerblandad jord. O. A.
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ningen utofvat ett starkt inflytande på pel as g er nas och etruskernas kul-

tur, 'hos hvilka gafvelbygnaden och hvalfvet först finna en så allmän använd-

ning, att de kunna få konstnärlig betydelse. Det regelbundna murförbandet

och murputsen samt användandet af kilar, tappar och bladning *) vid träkon-

struktionen synas först hos pelasger och etrusker erhållit en omsorgsfullare

utbildning. Ja, det ser ut, som hade här handtverksskickligheten i viss mån
öfverflyglat den konstnärliga skaparkraften.

Hos grekerna finna vi nästan alla ännu förekommande slag af bygnads-

arbeten i full användning. Det tekniska framåtskridandet håller likväl ej

jemna steg med den snabba utvecklingen af de konstnärliga formerna. Temp-
lens konstruktionssätt förblir nästan det samma; hvalf förekomma icke. Fort-

farande göras dock anmärkningsvärda framsteg pa bronsgjutningens område, i

bearbetandet af stenen och kännedom om verktygen, medan krukmakeriet

skrider afgjordt långsammare framåt än det devmed samarbetande vasmåleriet.

När den grekiska konsten var i sjunkande, under romarväldets första tid,

nådde konsthandtverket så småningom samma höjd som konsten; snart hade

det till och med hunnit förbi denna, liksom äfven hos romarna det redan

hos etruskerna iakttagna förhållandet mellan konst och yrken fortfar.

De under romerska kejsare af romare och greker uppförda bygnaderna

förråda stor omsorg och skicklighet i utförandet, lugn Öfverläggning och

säker beräkning i fråga om konstruktionen; i följd häraf utvecklas också

träkonstruktionen, murförbandet och stenhuggnfngen, hvalfbygnaden, hvitlim-

nings- och anstrykningskonsten, stuckarbetet, mosaiken o. s. v., medan ett

nästan totalt stillastående råder i fråga om uppfinnandet af nya arkitektoni-

ska delar och på det ornamentala området.

Efter kristendomens införande blef detta annorlunda. Konstnärerna, hän-

förda af den nya lärans höga tankar, sträfvade så snabbt framåt, att handt-

verksskickligheten, som dessutom led mycket afbräck genom de oupphörliga

krigen, stannade efter.

Hufvudförändringen bestod deri, att särskildt från 9:e århundradet hvalf-

bygnaden blef den herskande principen, som gjorde sig gällande ej blott i

konstruktionen, utan äfven i formgifningen. Yrkena togo nu snart nog igen

hvad de försummat, och detta först inom Tyskland. Stadslifvets snabba ut-

veckling från slutet af 900-talet befordrade kraftigt handtverkets och handt-

verkarnas utbildning; i ännu högre grad skedde detta genom arbetarnas för-

eningar till korporationer, gillen eller skrån. De till bygnadskonstens område

direkt verksamma yrkena stälde sig under de andligas mäktiga skydd, då

deras förnämsta och mest lönande uppgift var uppförandet af kyrkor. Deras

föreningar fingo namnet »bygnadshyttor» (fig. 369).

Detta hyttornas förhållande till de andliga, ur hvilkas led mången

utmärkt mästare framgick, gaf upphof åt denna hälft kyrkliga författning,

*) Bladning: bjelkars hophuggning efter längden, när den ena bjelkens ända lägges

ofvanpå den andra. Ö. A.
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som så länge utgjorde ett karakteristiskt kännetecken för dessa föreningar.

Likväl förstodo de, åtminstone i Tyskland, att hålla sig fria från hierarkins

^ direkta inflytande. Medeltidens stilar gåfvo livalfbygnaden den högsta grad

af fulländning och konstnärlig betydelse.

När den inhemska stilen undanträngdes af renässansen, blef den gotiska

konstformens hemlighet, som hittills strängt bevarats af hyttorna, utan allt

värde. Härigenom nedsjönko alla dessa brödraskap, liksom andra af dem mer

eller mindre påverkade föreningar (»innungen»), till konvent (skrån), i hvilka

blott mästarna hade rösträtt, medan gesällerna förut haft nästan samma rät-

tigheter. Liksom i politiken, så tog äfven på konstens och handtverkets om-

råde absolutismen öfverhand samtidigt med materialismen och uttalade sig i

Fig. 369. En bygnadshytta under medeltiden.

den enskildes herravälde. Sålunda nedsjönk verkmästaren liksom gesällen till

en blott handtverkare, d. v. s. han blef en utförande maskin åt konstnären,

han glömde nästan helt och hållet bort att tänka och egde endast qvar handt-

verksskickligheten. Men liksom det i historien alltid är under det djupaste förfall

fröet lägges till en ny uppblomstring, så äfven här. Det förra århundradets

stolta arkitekter, som blott ville befatta sig med uppförandet af kyrkor och

palats, fingo i allmänhet på sin lott endast de senare, då de förra sällan nybyg-

des. Under tiden hade utbildandet af en annan vigtig gren af bygnadskon-

sten, nämligen boningshusen, nästan oinskränkt blifvit öfverlemnad åt handt-

verkarna. Här kunde dessa å nyo arbeta upp sig, och de gjorde det med
den lyckliga påföljd, att de i början af detta århundrade med ökad utbild-
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ning och skicklighet kunde förena sig med arkitekterna till gemensam verk-

samhet.

Och i sjelfva verket, ej blott de särskilda handtverken, utan konst och

handtverk måste gripa i hvarandra, på det att arbetet ej matte afstanna, på

det att bygnaden vid sin fulländning matte vara ej blott fast och ändamåls-

enlig, utan äfven skön. Nutiden ställer höga fordringar pa handtverkaren

;

han måste dag från dag allt mera inlåta sig i täflan med den stora industrin,

som, hvad snabbhet i utförandet och produktionsförmåga äfvensom prisbillighet

beträffar, städse blir den enskilde öfverlägsen.

Afven här öppnar sig en utväg till gemensam verksamhet, i associatio-

nen, och denna väg har med lycklig påföljd blifvit beträdd först och närmast

af mästarna, nyligen äfven af arbetarna sjelfva. Vi skola framdeles åter-

komma till detta ämne. Ej blott sättet att drifva yrket har i våra dagar blif-

vit ett helt annat än förut. Sedan nära sex århundraden förflutit efter uppfin-

ningen af s trä fpelarsys temet, utan att medföra något nytt, anmärknings-

värdt framsteg på bygnadskonstens område, ehuru uppfinningar och upptäckter

just under denna tid hopat sig på alla andra områden af mensklig verksam-

het, har slutligen ett väldigt steg tagits framåt genom uppfinningen och

införandet af jerjikonstruktionen, hvilken gör det möjligt att täcka rum

och öppningar af en så väldig storlek, att de djerfvaste livalf och bågar se

ut som en barnlek i jemförelse dermed. Och på samma gång har man minskat

stödens dimensioner derhän, att de smärta pelarknippena i en gotisk kyrka

förefalla grofva i jemförelse med dem. Ännu ha vi ej vant oss vid dessa

förhållanden, ännu ha vi ej funnit något stilistiskt uttryck för detta konstruk-

tionssystem, ännu ha dess representanter och apostlar att kämpa med många
fördomar; men redan uppväxer under skydd af dessa modiga förkämpar en

ny generation af bygnadsarbetare, och det skall icke dröja länge, innan jern-

bygnaden vunnit allmän utbredning och trängt ut hvalfbygnaden lika fullstän-

digt som denna på sin tid arkitravbygnaden.

Bygnadsarbetarens verksamhet. Med den höga grad af fulländning,

som bygnadskonstens teknik under årtusendenas lopp uppnått, och med de höga

fordringar, som vår genom lyx och rafnneradt njutningsbegär utmärkta tid

uppställer i fråga om bygnaders anordning, utseende och inredning, är byg-

nadsverksamheten ej längre så enkel som under föregående årtusenden. Me-

dan då stenarbetaren och träarbetaren fulländade bygnaden, hvarefter han pryd-

des af tapetväfvaren och metallarbetaren, måste nu mera hundratals olika yr-

kesgrenar ~dit lemna alstren af sin verksamhet. Med bygnadsarbetare förstå

vi likväl här blott dem, som uppföra bygnaden och sjelfva utföra dekora-

tionen, äfven utan att på förhand förfärdiga de härtill nödiga sakerna, och

under dekoration innefatta vi ej heller möbleringen. Men äfven med
denna begränsning är mängden af yrkesgrenar så stor, att vi här i kort-

het endast kunna redogöra for de väsentligaste, ungefär så som deras verk-

samhet visar sig vid byggandet af ett vanligt borgarhus. Vi antaga så-
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ledes/ att en person förvärfvat en till läge och storlek mot ändamålet sva-

rande bygnadsplats och att han öfverlemnat ledningen af bygnadsarbetet åt

en duglig byggmästare, då han sjelf ej eger de mångsidiga kunskaper, som i

våra dagar erfordras för ett sådant företag. Yid uppgörandet af sin byg-

nadsplan har denne tagit noggrann hänsyn till bygnadsgrundens beskaffenhet,

till läge och klimat, äfvensom till byggherrens önskningar i fråga om fördel-

ningen af det inre, ty han är sin uppgift fullkomligt vuxen och hindras ej

af byggherren sjelf från att uppfylla, livad denne begär af honom. Blott allt

för ofta underskatta byggherrarna dessa första svårigheter och vilja sjelfva

lägga hand vid verket, men hvad som af den icke sakkunnige införes i byg-

nadsplanerna, visar sig, till och med om det på papperet tager sig mycket

bra ut, ofta vid utförandet fult, oändamålsenligt, ja, icke sällan rent af omöj-

ligt. För att undanrödja dylika olägenheter ha i många stater regeringarna

blandat sig i saken och förordnat, att endast sådana byggmästare få leda

sjelfständiga bygnadsföretag, som genom en aflagd examen visat sig ega för-

måga dertill. Men nästan öfver allt finnas särskilda myndigheter, hvilka före

arbetets början granska bygnadsplanerna och efter pröfning af dem meddela

tillstånd till arbetets utförande *).

^

Ritningarna, som måste vara noggrant utförda efter samma måttstock,

äro grundritningar, af hvilka man ser bygnadens horisontala anordnings

dörrars och fönsters plats, murarnas tjocklek o. s. v.; genomskärningar,
som visa den vertikala anordningen, rummens höjd, takens tjocklek o. s. v.;

upp rit ning ar, som visa den blifvande bygnadens ytfre; härtill komma stund-

om särskilda ritningar på bjelklagen och takstolarna, hvilka dock kunna

införas med annan färg a grundritningarna och genomskärningarna. Beräk-

ningen af totalkostnaden för en bygnad, kostnads förslagets uppgörande,

är ett af de svåraste och likväl nödvändigaste förarbetena.

Sedan allt detta är undangjordt och bygnadskontrakt blifvit upprät-

tade med byggmästaren eller arbetsförmännen, kan arbetet sättas i gång.

Grundläggningen. Först utstakas i öfverensstämmelse med grundplanen

bygnaden på marken och jordarbetena taga sin böljan; derpå skrider man
till läggande af grundvalen. Byggmästaren måste härvid noga taga hänsyn

till bygnadsgrundens beskaffenhet. Ty är denna sank och gytjig eller öfver

hufvucl osäker, måste en konstgjord grund först åstadkommas.

För höga tornbygnader och broar samt vid grundens tilltagande osäker-

het nedslår man för detta ändamål pålar och förbinder dessa upptill genom

bjelkar och plankor, som korsa hvarandra i två eller tre hvarf och kallas

rus t**), samt, när de hvila på pålar, pålrust eller stående rust. Men i de

flesta fall är det tillräckligt att fästa bjelkar eller plankor dels jemte, dels

*) I Sverige finnas för detta ändamål stads- och länsarkitekter samt såsom högsta myndig»

het öfverintendentsembetet, hvilket har sitt säte i Stockholm. O. A.

**) Rust af det tyska rost: galler, halster. O. A.
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korsvis öfver hvarandra, hvarigenom man åstadkommer ett liggande rust eller

en s. k. träbädd.

I träfattiga trakter ersätter man stundom dessa rust genom långa sten-

hällar, hvilket slag af grundbildning kallas »banquette». Det i fråga varande

huset skall bli massivt; grundmurarna uppföras derför af huggen och bruten

sten. Hade man endast haft tillgång till mindre sten eller tegel, hade man
varit nödsakad att gräfva särskilda brunnslika fördjupningar och i dessa upp-

mura antingen massiva eller ihåliga pelare, hvilka upptill förenas med hvar-

andra genom livalfbågar, s. k. jordbå-

gar, af större eller mindre höjd. Hade

man ej ens haft tillgång på mindre mur-

stenar, och hade bygnadsgrunden der-

jemte varit för våt, hade man varit

nödsakad att fylla grundgrafvarna med
grof- eller grundbruk, »beton», en bland-

ning af stenskärfvor, tegelmjöl, kalk,

trass *) o. s. v. Dessutom gifves det ännu

många andra slag af konstgjord grund-

bildning.

På grundgrafvarnas botten, om den

naturliga grunden är god, men eljest på

rustet eller annan konstgjord grund, upp-

föras nu de egentliga grundmurarna
eller, om bygnaden skall ha källare, käl-

1 arm ur ar na, båda af det fastaste ma-

terial, som står att finna i trakten. Bru-

ten sten eller i brist derpå hårdbrändt

tegel eller qvadrer af jernslagg passa

härtill. Muraren, ty här börjar dennes

verksamhet, lägger enligt vissa ur erfa-

renheten hemtade regler stenarna i ett

hvarf eller s. k. skikt jemte hvarandra,

derpå ett nytt skikt öfver detta o. s. v., dock så att hvarje fog i ett undre

skikt täckes af en sten i det närmast öfre. Dessa system eller, såsom mura-

ren säger, »förband» äro olika efter stenarnas storlek och murarnas tjocklek

och i synnerhet svåra, då stenarna äro af oregelbunden form. En i godt för-

band uppförd mur håller visserligen, äfven om stenarna läggas torra öfver

och jemte hvarandra: »kallmurning»; dock fyller man i de flesta fall fogarna

med ett murbruk af gips, af cement, af sand och kalk, eller också med oljade

pappskifvor eller blyplåtar. Murbrukets behöriga tillblandning är härvid af

största vigt. Stenarnas inpassande i förbandet och murbruket måste ske

med största noggranhet, så att alla skikt ligga vågrätt, murarna ej blifva

Hvalfkonstruktioner.

*) Trass: pulveriserad vulkanisk tuffsten. O. A.
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skefva, utan lodräta, enligt planen, eller erhålla den för ändamålet beräknade

lutningen, samt vinklar och hörn, murarnas tjocklek, äfvensom dörr- och

fönsteröppningar noggrant stämma öfverens med ritningen, enligt hvilken mu-

rarförmannen leder arbetet. Likaså måste mellanväggarna behörigen vara

förbundna med hufvudväggarna. Svårare blir murningen, när många hörn,

pelare och utsprång, dörr- och fönsteröppningar o. s. v. förekomma. Men
ännu svårare är det att täcka öppningar med hvälfda bågar af kilformiga

stenar. Som vi sett, kände redan egypter och assyrer denna konstruktion.

Romarna utbildade henne vidare, och nu har man kommit så långt, att man,

särskildt då det gäller broar, med murtegel täcker öppningar af ända till

220 fots vidd. Af sandsten eller andra stenarter, som likväl först måste be-

arbetas af stenhuggaren, har man slagit ännu större bågar. Täcker man
med ett system af kilformiga stenar ej blott Öppningar mellan pelare eller i

murar, utan äfven rum, som på alla sidor omslutas af murar eller bågar, kal-

lar man ett sådant tak hvalf.

Hvalfven ha mycket olika former: de kunna vara halfrunda, såsom i a.

d, /, fig. 370: rundbågshvalf, eller tiyckta: korghvalf, eller elliptiska

hvalf, såsom i b. De som bilda en skarp vinkel mot väggarna, såsom i c,

kallas stick hvalf; spetsas de i hjessan, såsom vid g, h, i, heta de spets-

bågshvalf; raka hvalf kallas de deremot, när de bilda en nästan horisontal

yta. De kunna äfven ligga högre vid ena ändan än vid den andra, då de kal-

las stigande hvalf, eller ha ena sidan högre än den andra, enhöftiga hvalf,

såsom e. Äro väggarna jemnlöpande och ha hvalfven form af en omvänd
ränna, såsom i a, &, c, e, kallar man dem tunn hvalf. Nu kunna två eller

flera tunnhvalf träffa och skära hvarandra under olika vinklar. Ha de här-

vid olika höjd, kallar man dem tunnhvalf med kupor (eT); men vanli-

gen ha de samma ^ller nästan samma höjd. hvarvid uppstå korshvalf (/)

eller stjem hvalf (g, h, i), hvilka, särdeles i de gotiska kyrkorna, få en

synnerligen konstrik utbildning. Ett sådant arbete kräfver stor noggrannhet

och skicklighet, i synnerhet när hvalfvet öfverskrider de vanligen förekom-

mande måtten.

Före byggandet af det egentliga hvalfvet uppför man merendels en hvalf-

stomme. Denna består af hvalfbågar af trä, hvilka »skålas» eller beklädas med

s. k. »skålbräden», så att den konvexa ytan af denna ställning har samma form

som det blifvande hvalfvets konkava }
7 ta, dess inre hvälfning eller »intrados».

Denna stomme tjenar som stöd, till dess slutstenen är insatt, ty alla hvalf-

stenarna ha ett snedt läge och skulle eljest under arbetets lopp halka ned,

medan de deremot efter slutstenens insättande ej kunna glida inåt, utan ge-

nom sin kilform ömsesidigt fasthålla hvarandra. Det är tydligt, att hvalf-

bågen i följd af sin tyngd skall sträfva utåt, då han ej kan falla nedåt; för

att hämma det härigenom uppkomna sidotrycket, uppför man å det ställe, på

hvilket hvalfvet hvilar, starka murar, hvilka man kallar vederlag. Äro dessa

för svaga, sträfvar hvalfvet utåt och störtar slutligen in; äro de för star-

ka, har man onödigtvis slösat bort material. Derför har också beräkningen

Uppfinningarnas bok. 1. -"-*•
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af vederlagens styrka, af hvalfvens tjocklek o. s. v. blifvit föremål för en

särskild vetenskap, som man kallar hvalfteori.

Vid uppförandet af ytterväggar och skiljeväggar lem nas plats för fönster-

och dörröppningar. Antingen muras dessa rätt och slätt, eller förses de der-

jemte med karmar och infattningar, om man vill göra dem varaktigare och

åstadkomma ett noggrannare tillslutande. En karm utgöres af understycket^

tröskeln eller fönsterlänan, sidostyckena eller sidoposterna och öfver-

stycket, som antingen är rakt eller bågformigt. Detta arbete utföres antin-

gen af stenhuggaren i sten eller af snickaren i trä. Gesim serna af tegel,

sandsten eller marmor o. d. utföras i de två senare fallen af stenhuggaren,

medan muraren fogar in dem i det ofriga murverket och fäster de olika

styckena, om så behöfves, vid hvaraudra genom jernbultar, samt vid det öf-

riga murverket genom ankaren och krampor. Har han fullbordat källaren

och jordvåningen så långt, att blott hvalfven och de tunnare mellanväggarna

fattas, vidtager ett annat, ej mindre vigtigt arbete.

Timmermannen börjar nu sin verksamhet och lägger in det första bjelk-

laget, hvilket han förut hophuggit och utlagt på verkplatsen. Stående på

den härefter uppförda ställningen,

fortsätter muraren sitt arbete från

våning till våning. Den här afbil-

dade ställningen (fig. 371) består

hufvudsakligen af följande delar:

a spiror, b och c bommar, hvar-

jemte oftast till spirornas samman-

bindande begagnas snedsträfvor el-

ler s. k. kolfningar. Numera bru-

kar man, åtminstone i
t
städer, för

att ej skada gatläggningen, ej ned-

gräfva spirorna i jorden, utan stäl-

ler dem på syllar, sedan man förut

på verkplatsen passat tillhopa de

olika delarna, så att man efter be-

hof kan foga dem tillsamman eller

taga dem i sär. Detta har ledt

till konstruerande af ställningstorn,

som på rullar kunna flyttas från

den ena punkten af bygnaden till den andra och bestå af flera afdeiningar,

hvilka äro så inrättade, att de kunna skjutas ned i, eller dragas upp ur

hvarandra. På uppmurandet af de massiva väggarna i hvarje våning följer

inläggandet af trossbottnarna samt uppförandet af mellanväggarnas korsverk,

om sådant förekommer, hvilket hophugges och uppställes af timmermannen

och derpå af muraren utfylles med tegel. Har bygnaden på detta sätt blif-

vit uppförd till takfoten eller kranslisten, infinner sig åter timmermannen

och lägger in öfversta bjelklaget samt sätter upp takstolarna. Taklagets

Fig. 371. Bygnadsställning.
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förfärdigande är ett af timmermannens intressantaste arbeten. Med fast hand

och säkert öga måste han efter snöret med yxa och bila fyrhugga det skräd-

da timret eller, för att spara virke, afsåga kanterna med kransågen. Föl-

jande ritningen, börjar han således med syllarna och förbinder dem i hör-

nen genom infällningar, s. k. knutar med hak, som äro af olika form. Räc-

ker en bjelke ej till en syll, skarfvas tvenne tillhopa, antingen medelst

»stöt», som kan vara rak eller sned, eller medelst »bladning» *). På de

ställen å syllarna, från hvilka »ståndare» eller väggpelare skola resa sig, in-

huggas med stämjern och klubba fyrkantiga tapphål, hvarpå man i stän-

darnas ända uthugger tappar, som noga passa in i Hålen. Sedan ständarna,

hvilkas ställning rättar sig efter de önskade dörr- och fönsteröppningarna,

14-, JS. J6.

Fig. 372. Takkonstruktioner.

blifvit infälda, inpassas mellan dem de vågräta tvärreglarna och snedsträf-

vorna, hvilka likaledes tappas. Slutligen lägges ofvanpå ständarna åter en

syll, »remstycket». Nu är husets nedre våning färdig. Om ännu en vå-

ning skall höja sig öfver den redan uppförda, lägges å remstycket ännu

ett bjelklag och ofvanpå detta en ny syll eller ett nytt remstycke, i hvilket

andra våningens ständare tappas in och förbindas genom reglar och sträfvor

såsom i den första. Nu först kommer ordningen till taket. De lutande bjel-

kar, hvilka bära takets yta, kallar man »spärrar», den öfversta kanten af

ett tak »takås», »ryggås», »taknock». Redan efter den yttre formen skiljer

man mellan många olika, slag af tak; vi anföra här i fig. 372 blott de van-

*) Stöt: då bjelkändarna blott läggas emot hvarandra; bladning, då de läggas öfver

hvarandra och sammanhuggas. O. A.
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ligast förekommande, 1 är ett tak med ett fall eller ett pulpettak, 3—5, 7,

8, 11, 32 äro tak med två faU eller sadeltak, 2 är ett tälttak, 13—18 kägel-

tak. Härjemte äro 1, 5, 9, 10, 11, 12 gafveltak, 3 är ett halfvalmtak, 4 och

7 äro valmtak, 7 tillika mansardtak, i 8 stöta ett gafveltak och ett valmtak

tillsammans, 6 är ett stympadt gafveltak med valm, 9 ett sågtak, 10 ett

korstak, 11 och 12 äro bågtak, 13 och 14 kupoler, 2 och 15 äro hjelmtak,

16 en hatt, 17 en s. k. välsk hufva, 18 en lökformig kupol.

Äro taken små, ställer man spärrarna direkt på bjelkarna och tappar

upptill ihop dem, två och två; men vid .större tak hvila spärrarna, för att

de ej skola böja sig, allt efter sin längd på två eller tre tvärs under dem
lagda, alltså i samma riktning som taket gående bjelkar, »remstycken», hvilka

i sin ordning hvila på stöttor. Vill man draga noga fördel af utrymmet,

delar man vinden genom »hanbjelkar» i två våningar, ja stundom, i stora

bygnader med höga tak, i ännu flera. Likaså brukar man ofta, för att vin-

na större utrymme, då detta eljest betydligt inskränkes genom de nu mera

brukliga låga taken, ej lägga bjelkarna på murens öfversta kant, utan nå-

got djupare; härigenom uppkommer ett försänkt »bjelklag». Fig. 373 visar

ett sådant tak.

Fig. 373. Takstol med dubbelt bängveik.

Ha bjelkarna ej något stöd för midten, hviiket t. ex. är fallet, då de

komma att ligga öfver en stor sal, kan man genom särskilda konstruktio-

ner bibehålla dem i sitt läge. Man anbringar då antingen ett häng ver k
eller ett spänn v er k (se fig. 373). Det enklaste häng verket består af en

bjelke, som i lodrät riktning fästes mellan två sneda stöd, sträfvor. och med

jernskenor eller s. k. »hängdocka» uppbär en vågrät bjelke. Vid större

spännvidder konstrueras dubbla hängstolar, se fig. 373, som ha två hängbjel-

kär (c), hvilka stödas af hvar sin sträfva (ä) och sammanbindas medelet en

spännbjelke samt uppbära takbjelken (a). Vid spännverk stöder man bjel-

karna nedifrån i närheten af midten, såsom t. ex. ofta sker vid broar.

Smärre öppningar af 40—50 fots vidd kan timmermannen öfverspänna nä-

stan vågrätt, utan att använda något häng- eller spännverk. Detta sker genom

sammanfogande längs efter af flera bjelkstycken medelst hak eller tänder, eller
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Fig. 374. Läxade bjelkar.

som det äfven heter lax ning. Antaga vi att spännvidden belöper sig till

40 fot, så tager timmermannen två bjelkar af omkring 20 fots längd (fig.

374 a, a); dessa passar han tillhopa med hvarandra, så att de vid midten

ligga ett par tum högre än vid ändarna. Derpå tager han tre andra bjelk-

stycken, två c, c af vid pass 15 fots längd och det tredje &, 10 fot,- och läg-

ger dem öfver de förstnämda bjelkstyckena (a, a), fogar dem tätt intill hvar-

andra och arbetar ut så väl i de Öfre som undre bjelkstyckena hak, hvilka

noggrant gripa i hvarandra. Skrufbultar sammanhålla ytterligare det hela,

som nu kan bära en betydlig tyngd.

Det gifves ännu flera sätt att öka bjelkars bärkraft. Härtill hor t. ex.

anbringandet af enkla sträfvor vid bjelkens båda ändar (fig. 375), eller anord-

nandet af ett slags fullständigt spännverk, i det mellan sträfvorna insattes en

spännbjelke (fig. 376), eller den linsformiga förstärkningen enligt Laves' (fig.

377) och förstärkningen underifrån efter Polonceau's system (fig. 378). De
båda sista bero på alldeles mot- c b c

satta principer. Medan i fig. 377

den undre bjelken kan kröka sig

endast då det lyckats honom att

tynga ned den öfre böjda, må-

ste bjelken i fig. 378 draga upp och tänja ut den under honom spända jern-

stången. Vi ha anfört dessa få exempel, ty det ges ännu många slag af bjelk-

förstärkning, endast för att ge läsaren en föreställning om huru mycket som

är att lära på träkonstruktionens område. En mycket intressant uppfinning i

ändamål att utan allt inre stöd, således utan bjelkar, öfverspänna stora öpp-

ningar, gjordes af Philibert de 1'Orme: plankbågen eller planktaket.

Detta beror på den erfarenheten,

att ett bräde, som stödes blott vid

ändarna, redan af sig sjelft kröker

sig nedåt på midten och säkerligen

blott kan bära helt litet, medan sam- 37c

ma bräde, om det ställes på kant, kan

belastas ganska betydligt. I det nu de

1'Orme skar ut rundade plankstycken,
3
_
7

stalde dem i förband dubbla eller tre-

dubbla på kant jemte hvarandra och

hopfogade dem behörigen med spik

eller skrufbultar, bildade han en båge

öfver det rum, som skulle täckas.

Gör man en ram af fyra stafvar, kan denna, så länge hörnen ännu ej

äro fullt fasta, lätt förskjutas, så att vinklarna ej längre bli räta; detta skulle

äfven inträffa med väggar o. s. v., om pelare eller ständare endast vore intap-

pade i grundsyllen eller remstycket. Men äro de förra förbundna med de se-

nare genom snedsträfvor, hindras förskjutningen genom den trehörniga förbind-

ningen. Utgående från denna erfarenhet, har man sammansatt takkonstruk-

Fig. 375— 378. Bjelkförstärknirigar.
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tioner af idel trehörningar, hvilka i följd af sin fasthet kunna användas äf-

ven i de mest storartade träbygnader. Då dessa trehörningar bilda liksom

knutar der de korsa hvarandra, kallar man detta konstruktionssätt »knut-

systemet)).

Det. första, efter detta system uppförda taklaget spändes öfver rid banan i

Wiesbaden, bygd af Möller; det största finner man öfver exercishuset i Pe-

tersburg, hvilket är 690 fot långt, 160 fot bredt och saknar inre stöd,

ehuru takförbandet väger omkring 550,000 centner. Hvilka ofantliga framsteg

måste ej ha blifvit gjorda inom timmermanskonsten, när man jemför ett så-

dant tak med det enkla blockhuset i skogen! Redan häraf visar sig, huru

mycket en skicklig timmerman måste hafva inhemtat. Och likväl är hvad

vi här ha nämt blott en ringa del af det, som han kan åstadkomma. Det

gifves ännu en mängd andra, till en del vida mera komplicerade konstruk-

tionssätt. Sålunda erbjuder bland annat trappbygnaden ej sällan stora svå-

righeter, i synnerhet då trappstegen gå i spiral och ej understödas vid mid-

ten, d. v. s. bilda s. k. vindeltrappor utan spindel. Här har en dugtig tim-

merman tillfälle att ådagalägga sin skicklighet. Den största noggranhet och

uppmärksamhet, understödd af ett godt ögonmått, äro de första vilkoren. Ty
timmermannen kan ej passa in styckena på ort och ställe, utan hvad han

huggit till på timmerplatsen måste noga passa ihop, när det en gång skall

sättas upp. Derför afslutas också uppförandet af en bygnadsstomme med en

fest, det s. k. taklagsölet, då bygnadens takstolar prydas med gröna kran-

sar och man önskar huset och dess kommande invånare lycka och trefnad.

Och likväl, oaktadt all denna konstfärdighet skall timmermanskonsten

med sin poesi snart nog tillhöra det förflutna, lika väl som medeltidens byg-

nadshyttor. Framåtskridandet, som i våra dagar uppenbarar sig på alla

vetandets och konstens fält, börjar redan inkräkta derpå, ty upptäckter och

fullkomningar på alla teknikens områden ställa snart sagdt dagligen till

vårt förfogande

nya materialier och konstruktionssätt. Hvarför skulle man i fram-

tiden med möda och besvär på milslånga afstånd framforsla tunga och svår-

arbetade brottstenar eller spilla sin tid på att mödosamt sammansätta murar

af små tegelstenar? Vi ha ju exempelvis det redan nämda beto n et, hvars

beståndsdelar, skakade i en genom ångkraft kringvriden trumma, blandas till

ett bruk, hvilket man blott behöfver låta rinna ned i grundgrafven. Riktigt

beredd, hårdnar denna massa under vattnet så, att hela grundgrafven synes

vara fyld med ett enda kolossalt klippblock, som noga följer alla murens

former. För att framställa murstenar, gesimser o. s. v. från de minsta konso-

ler till öfver 50 fot höga kolonner med alla detaljer, korteligen fullfärdiga i

alla afseenden, pressar man nu (såsom t. ex. vid byggandet af slottet i Braun-

schweig), chausséestoft i formar och bränner det derpå. De mest komplice-

rade hvalf med hvalfstrålar och nätverk gjuter man öfver hyflade eller af

plåt konstruerade stommar af ett särskildt slags bruk i ett stycke, såsom detta

skett i Kölndomen. Hvarför skulle vi hädanefter till höga pris köpa det
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för mask och svamp lätt utsatta, eldfarliga trävirket, då det långt solidare

jernet står oss till buds för nästan bättre pris?

I sjelfva verket är oekså jernbygnaden karakteristisk för vår tid. Må
vi i korthet skärskåda dess företräden i jemförelse med tidigare konstruk-

tionsmedel. Först och främst intager en kolonn af gjutjern med ett prydligt

utseende långt mindre plats än en träkolonn; en bjelke eller bärare af valsadt

jern eller af i kors öfver hvarandra nitade skenor kan äfven utan stöd slås öfver

vida större rum än en långt tjockare träbjelke eller en ännu mycket tjockare

och tyngre båge, och lämpar sig dessutom lika väl för uppbärande af golf-

tiljor, som af ett livalf, oafsedt att man genom användande af jern kan åt-

minstone i fråga om utrymme göra åtskilliga besparingar. En jerntakstol är lät-

tare och upptager mindre plats på vinden än en träkonstruktion af samma
fasthet, och är derjemte mindre utsatt för eldfara. Emellertid har man lik-

väl här och der kanske redan gått för långt i användande af jernet, såsom

då man deraf konstruerat fullständiga hus. Rummen i dessa jernhus med sina

plåtväggar äro om sommaren för heta, om vintern ej möjliga att värma upp

5

golf af jernplåt äro föga hemtrefliga, och de stora, för dylika ändamål använda

jernmassorna draga vid åskväder blixten till sig så starkt, att ingen åskledare

kan skydda deremot. Att bygga boningshus helt och hållet af jern är såle-

des ej rådligt. Detta har visserligen hos allmänheten framkallat en för långt

gående fördom mot jernbygnaden i sin helhet, som likväl åter börjar för-

svinna. Såsom synnerligen karakteristiska för vår tid och såsom den moderna

bygnadsteknikens triumfer nämna vi i stället glaspalatsen. Oöfverträffad så väl

i fråga om smakfullhet som kolossala former är ännu den första af dessa byg-

nader, det af glas och jern konstruerade kristallpalatset i Sydenham, hvilket

öppnades för att mottaga skatterna vid den första verldsutställningen i London

1851. De mest storartade anstalter vidtogos för att nämda år på engelsk bot-

ten samla alstren af alla länders arbete och konstflit; men ännu saknade man
en lämplig utställningsbygnad, ty af de insända två hundra förslagen passade

intet riktigt. Då framlade hertigens af Devonshire trädgårdsinspektör, mr
Paxton, en plan, hvars originalitet och ändamålsenlighet genast vunno den

allmänna meningen för sig: genom sina växthus ledd på denna tanke, föreslog

han att konstruera en bygnad af jern och glas, ett kolossalt verk af mer

än en million qvadratfots ytinnehåll och 60 fots höjd. Och inom knapt

fem månader reste sig en underbar jättebygnad, sådan man hittills aldrig

skådat; den 26 september 1850 hade man satt upp den första pelaren, och

redan den 4 februari 1851 kunde de egentliga utställningsarbetena taga sin

början.

Fem tusen arbetare, af hvilka 2000 befunno sig på sjelfva bygnadsplat-

sen, voro syseisatta med denna bygnad, som med en längd af 1970 fot och

en största bredd af 485 fot var tillräckligt hög för att rymma under sitt tak

hundraåriga alrnar, prydnader både förut och sedan för Hyde park, der under-

verket uppfördes. Från en af cement och tegel uppförd grundmur resa sig

den första våningens höga, smärta gjutjernskolonner; öf e dessa höjer sig,
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inryckt omkring 67 fot, en annan räcka, bildad af 20 fots höga kolonner, och ofvam

denna ännu en tredje, konstruerad på samma sätt och af samma höjd. Högre

är likväl det af ett halfrundt tak täckta tvärskeppet, i det detta lyfter sig

ända till 115 fots höjd och med 10 fot öfverstiger de deriinder stående trädens

höjd. Alla väggar mellan kolonnerna äro gjorda af glas. Äfven taket är

täckt med samma material. Hela glasmassan, som blifvit använd till detta pa-

lats, betäcker omkring en million qvadratfot och väger nära 9000 centner.

Antalet af gjutjernskolonner uppgår till 3230, af hvilka midtpartiets äro de

högsta, i det hvar och en består af sju på hvarandra stående delar, hvilka

med falsar äro skjutna in i hvarandra och derjemte förenade genom flensar

med skrufvar. De äro ihåliga och tjena tillika som afloppsrör för det från

Fig. 379. Det inre af centralhallen i Paris.

taket nedströmmande regnvattnet. Utom kolonnerna äro äfven de 2244 galle-

ristöden och förbindningsstyckena, de 1128 spännbanden och de 358 takbä-

rarna äfvensom alla bultar, nitar och liknande delar af gjutet eller smidt

jern. Endast takåsbjelkar, bärbjelkar och fönsterkarmar, äfvensom bågspar-

arna öfver tvärhusets tak äro af trä. Vattenrännorna, likaledes af trä, ha till-

sammans en längd af nära 5, fönsterramarnas, lister af 28 svenska mil. Detta

kristallpalats blef efter utställningens slut åter uppfördt i parken vid Nor-

wood och bär nu namnet Sydenhampalatset. Då man snart insåg ändamåls-

enligheten i vissa fall af detta bygnadssätt, uppfördes snart härpå liknande

bygnader i Paris, Mtinchen och Newyork.
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Men endast det i Miinchen år 1854 uppförda glaspalatset, hvilket erbjuder

en utställningsyta af omkring 454.000 qvadratfot, bibehöll fullständigt karak-

teren af en jern- och glasbygnad. Utställningspalatset i Paris fråli år 1855

dolde den egentliga glasbygnaden bakom temligen tråkiga stenfasader med
visserligen rätt vackra, men ej hithörande renässansportaler. Det täckte en

yta af 575,576 qvadratfot, hvartill ytterligare kornmo annexen med 471,242

qvadratfot. 1862 års utställningspalats i London (fig. 329) förnekade likaledes

genom stenfasader sin karakter. Det omfattade en yta af 1,422,496 qvadratfot,

således nära en och en half gång så stor som det första expositionspalatset, ehuru

ej under ett tak. Utställningsbygnaden på Marsfältet i Paris från 1867, som be-

täckte en yta af öfver 1,700,000 qvadratfot, återgick visserligen till den ursprung-

liga karakteren, men genom den elliptiska grundformen och den styckade för-

delningen blef totalintrycket ej så storartadt, som man bort kunna vänta. Man
åtnöjde sig emellertid ej under den långa tiden från 1851 till 1869 med att

af jern och glas endast uppföra utställniiigspalats; man gjorde sig den härvid

vunna erfarenheten äfven till godo vid byggandet af växthus, banhallar, salu-

hallar och dylika offentliga bygnader (fig. 379), och man skall säkerligen allt

mer och mer använda detta konstruktionssätt för privata ändamål.

Sedan bygnaden, han må nu vara af sten eller trä ensamt, af sten och

trä tillsammans, eller af jern delvis eller helt och hållet, lyckligen blifvit

uppförd och försedd med sitt taklag, vidtaga inredningen och fulländnin-

gen, hvilka ej sällan vara längre och kosta* mera än sjelfva byggandet.

Först och främst dragas skorstenarna upp öfver taket, hvarefter detta antingen

förses med påspikade läkter eller helt och hållet brädbeslås.

Härpå börjar taktäckaren sin verksamhet. På intet område har b}7gnads-

konstens utvecklingshistoria att uppvisa en så stor olikformighet som här.

Assyrer, babylonier m. fl. täckte sina hus med vågräta eller nästan vågräta

trätak, på hvilka sedan fördes jord och asfalt. Om perser och fenicer förtal-

jes, att de öfverdrogo taken i sina palats med brons, silfver och guld. De
egyptiska luttaken voro af bräder, men om deras yttre beklädnad veta vi

ingenting med säkerhet. Grekerna täckte sina tempel med helt tunna marmor-
plattor, åt hvilka de gåfvo alldeles samma form som hustakens tegelpannor.

Dessa voro försedda med två upphöjda kanter, Jivilkas fogar täcktes genom
en konvex panna. Romarna adopterade detta slags taktäckning, som ännu i

dag är bruklig i Italien. För praktbygnader använde man deremot bly- och

kopparplåt. Under medeltiden undergick takteglet många förändringar till sin

form; i Tyskland blefvo de flata, nedtill något afrundade stenarna, de s. k.

bäfversvansarna eller taktungorna, de vanligaste, en form som visserligen är

lätt att framställa, men också täcker sämst; i Sverige äro takpannor, hviJka i

genomskärning visa en en långsträckt -^w^form, de vanligaste; härjemte ha

sten, koppar och blyplåt fortfarande bibehållit sig i bruk. Med undantag af

några små förändringar i fråga om teglets form och framställningssätt, dess

glasering o. s. v., ha emellertid på detta område under loppet af tvenne årtu-

senden inga egentliga nya upptäckter gjorts. Först den nyaste tiden har
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jemte det hittills brukliga teglet, kopparen och skiffern stal t till tak täc ka-

rens förfogande nya materialer i zinken, takfilten och asfalttakpappet.

Men derjemte har man gjort en alldeles ny, d. v. s. ej af kännedomen

om forntiden beroende uppfinning, en ny upplaga så att säga af en tak-

täckningsmetod, som för 3000 år tillbaka redan brukades i Babylon af assy-

rerna. Vi mena Häusler's träcementtak, på hvilka man till och med

kan anlägga trädgårdar. På det egentliga taket lägges papper i flera lrvarf,

hvilket göres vattentätt och sålunda skyddas mot röta genom att indränkas

med ett slags harzfernissa ; härpå sållas ren sand, på hvilken slutligen jord

till en eller en och en half fots höjd påföres. Taket behöfver äfven en

åskledare, hvilken förfärdigas af jernband eller på senare tid af koppartråd med

isoleringsskifvor af glas. Nu tillslutes takrummet genom uppdragande af gaf-

velmurarna, anbringande af taklisten o. s. v. Derpå begynna arbetena i husets

inre. Timmermannen inlägger blindbottnar och fyllning mellan takbjel-

karna, hvarpå underpanelerna uppspikas; muraren slår hvalf mellan murarna,

rörkläder, rappar och putsar innantak och väggar; glasmästaren sätter ru-

tor i fönstren; härpå börjar inläggandet af golfven, dörrfoder och karmar

fästas vid v.äggarna och dörrarna insättas, låssmeden anbringar gångjern och

lås, i praktrum läggas parkettgolf, kaminer och kakelugnar uppsättas, taken

målas och här och der väggarna, så vida ej dessa beklädas med tapeter, hvil-

ket likväl ej är rådligt i nya hus, emedan tapeterna, till och med om de äro

spända öfver makulatur, lätt spricka eller skadas genom fukt. Målaren stry-

ker och fernissar dörrar o. s. v.; härpå insättas klocksträngar samt företagas

dylika finare småarbeten.

Äfven här börja följderna af de nyare uppfinningarna att visa sig. I

stället för de många eldstäderna med dertill hörande skorstenar bli rörlednin-

gar med varm luft eller varmt vatten allt mera vanliga; ja, i städer, der lys-

gasen är tillräckligt ren och vintrarna ej allt för stränga, eldar man med
denna; klocksträngar ersättas genom telegrafer, belysningen faller in genom

glasrutor i taken o. s. v. Många af dessa anordningar måste naturligtvis för-

beredas redan under bygnadsarbetets fortgång genom inläggande af rörlednin-

gar, qvarlemnande af öppningar o. s. v. Och detta har i sin ordning till följd,

titt många bygnadsdelar konstrueras ej blott i annan form, utan äfven af annat

material än fordom.

Kautsju, guttaperka, asfalt bli allt mer och mer använda, likaså

€tt antal kemiska, bygnadsmaterialen konserverande ämnen, såsom vatten-

glas på kalk, kreosot till att skydda trävirke mot röta och svamp o. s. v.

Och ej blott med hänsyn till material, utan äfven i fråga om dettas bearbet-

ning ha stora framsteg blifvit gjorda; man har konstruerat maskiner för tegel-

slagning, för murbruksberedning, för allt slags bearbetning af trä, för hyfling.

svarfning, slipning och borrning af sten m. m., och med hvarje dag ökas

antalet af dessa hjelpmedel.

Sålunda skall det väl en gång berättas som en gammal saga, att man
fordom vid afputsning af redan färdiga hus brukade uppföra hela ställnin-
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gar af samma slag som vid sjelfva byggandet. Redan nu betjenar man sig

med fördel dels af de redan nämda flyttbara ställningarna, dels af stegar, hvilkas

afdelningar kunna skjutas in i hvarandra, dels slutligen af den i fig. 380 af-

bildade hängande ställningen eller stolen, der arbetaren medelst taljor kan höja

och sänka sig efter behag. Till och med begreppet bygnadsarbetare börjar

under tidsandens inflytelse bli vacklande. I inskränkt mening räknar man
hit blott muraren, timmermannen, stenhuggaren och taktäckaren,
men i vidsträcktare bemärkelse äfven plåtslagaren, låssmeden, snicka-

ren, glasmästaren, tapetseraren, målaren, gipsarbetaren, kruk-
makaren, grofsmeden, jerngjutaren, kakelugnsmåkaren, ja, äfven

cementberedaren, tegelbrännaren och stenbry tåren. Så vid t dessa

handtverkare ha att göra med bygnaden, måste byggmästaren ej blott kunna

bedöma deras arbete, utan äfven förstå sig på materialen och de deraf

beroende prisen. Han måste hafva inträngt i de olika yrkenas väsen så

pass mycket, att han för särskilda fall kan föreslå ändamålsenliga konstruk-

tionssätt. Men i följd häraf måste han dagligen lära något nytt, måste han

följa industrins framsteg, får han

ej isolera sig, ty blott som en del

af det stora hela gäller den en-

skilde något. Sådan är vår tids

lösen, vår tids, som ställer veten-

skapens hjelpmedel till hvars och

ens förfogande, men å andra si-

dan också fordrar af hvar och en,

att han efter förmåga med sitt

vetande skall gagna det hela. De
erfarenheter, som den enskilde

under sin praktik inhemtat, de

framsteg som han gjort, skola ej för framtiden vara förlorade för honom, utan

hvarje steg framåt skall lända så väl den enskilde uppfinnaren som det hela

till nytta; särskildt skall detta bli fallet inom associationen, denna våra dagars

stora tanke, der fackmannens duglighet bör finnas representerad vid sidan af

köpmannens verldsklokhet och kapitalistens tillgångar.

I följd af denna tidens riktning har fabriksarbetet äfven på bygnadskon-

stens område omsider börjat taga ut sin rätt. Sålunda finnas t. ex. i Eng-

land sedan flera är tillbaka etablissement, som leverera hela fullfärdiga hus.

I massor tillverkas bland annat lås, dörrvreden, reglar, fönsterhakar och en

mängd liknande föremål. En förening af arbetare har särskildt slagit sig på

producerande af dylika saker, och konkurrensen i förening med en förståndig

och praktisk ledning har inom ett årtionde åstadkommit ett sådant system af

öfverensstämmelse mellan de olika delarna af det hela, att de ofvan nämda

produkterna afsättas öfver allt i England, der man bygger hus af en viss

storlek och för ett visst ändamål. Och liksom man här på ett praktiskt sätt

och med noggrann beräkning af åtgången bearbetar metallen, så har man i

Hängande ställning.
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fråga om träets bearbetning i följd af den kolossala produktionen gjort

ofantliga framsteg genom en passande fördelning af arbetet. Här 'öppnar sig

genom associationen ett rikt fält för arbetaren; men för att saken skall lyckas,

fordras dock, att han förskaffar sig bildning och duglighet i sitt yrke och

att, såsom mångenstädes redan skett, genom slöjdskolor, goda mönstersamlingar

o. d. utväg beredes honom att förvärfva den bildning han behöfver.

Fig. 881. Slottet och det' pompejanska huset i Åschaffenburg.

Olika slag af bygnader. Hvarje bygnads plan och inredning bero af

dess bestämmelse. Derefter ka» man indela bygnaderna i vissa grupper. De
förnämsta ibland dem ha vi redan förut lärt känna.

Myt och epopeer, guda- och hjeltesagor berätta oss om mensklighetens

barndomsdagar. De religiösa föreställningarna och hjeltarnas bedrifter äro

hufvudämnena för folkens äldsta historia. Derför äro också tempel, domer
och borgar råmärken, som beteckna konsthistoriens epoker.

Kulturhistorien deremot får ej stanna härvid: hon måste äfven taga i

betraktande de framsteg ett folk gjort på vetandets och konstens områden,

det välstånd och den grad af frihet det tillkämpat sig. Men måttstocken för

bedömandet af dessa framsteg gifva ej blott konstverken, utan äfven slöjdfli-

tens alster.

Beviset på ett folks välstånd finner man ej i prunkande palats och stor-

artade kyrkbygnader. Detta är så långt ifrån fallet, att de folk, hvilkas her-

skare utvecklat mycken prakt, merendels ej varit lyckliga. När vi genomresa

en trakt, hvilka äro väl de tecken, hvarefter vi bedöma dess välmåga? Jord-



BONINGSHUSETS HISTORIA. 333

brukets blomstrande tillstånd? Vägarnas godhet? Nå väl, men om vintern

och i städerna? Det är bostadens och klädernas beskaffenhet, som här först

ger oss den rätta måttstocken. Lemnande å sido templen, monumenten och

slotten, som vi redan förut behandlat, skola vi derför nu öfvergå till bonings-

huset, derefter vända oss till de offentliga bygnaderna och ortsanläggningarnal

för att till slut egna några blad åt vägarna. Men innan vi börja denna de>

af vår skildring, skola vi förutskicka några ord om boningshusets och ort-

anläggningarnas historia och företrädesvis de epoker deraf, som för vår

kultur äro de vigtigaste. Vi förbigå således vildarnas och halfvildarnas bo-

städer, som för öfrigt redan i inledningen blifvit behandlade. Äfven husen

och ortsanläggningarna hos folk med inom sig afslutad kultur äro oss mindre

vigtiga, ty om än Fernando Cortez' och Pizarros följeslagare med högtraf-

Fig. 382. Japanskt boningshus.

vande ord skildra oss prakten i Tenochtitlan, de aztekiska konungarnas resi-

dens samt Perus glans och herlighet, gäller dock denna deras beundran så

godt som uteslutande konungapalatsen och templen. Om boningshusen höra

vi mycket litet talas. De voro dels mycket oansenliga, dels följde de temli-

gen troget templets form. Detsamma är ännu förhållandet i Kina och Japan.

Kinas städer äro merendels befästade och anlagda i en storartad skala; men
gator och öppna platser äro illa underhållna och folkmängden merendels för

tät för stadens omfång. Det oaktadt hafva husen oftast blott en våning. Höjer

sig ofvanpå denna en annan, såsom vid ståtligare hus är fallet, skjuter den

nedre våningen ett långt stycke utom den öfre. Gårdarna äro belagda med
tegel eller marmor. Pelare, gesims och tak äro till största delen af trä och

i de rikas hus öfverlastade med fina, sirliga och djerft utarbetade ornament.

Drakar, bjellror, blommor, snirklar och flaggor af alla slag äro anbragta på
de svängda taken. Pelarna äro sirade med rika sniderier och i öfre ändan
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försedda med små konsoler, men hafva inga kapital. Allt är dessutom måladt

och lackeradt i brokiga färger, väggarna antingen glattrappade eller belagda

med färgade porslinsplattor.

I Japan residerar visserligen den mäktiga, nästan suveräna adeln i borg-

lika slott, skyddade af vallar och befästningar; men städerna äro merendels

utan murar, vallar och grafvar och gatorna afstängda från hvarandra medelst

portar. Borgarnas och embetsmännens hus, utanpå och inuti prydligt lacke-

rade, hafva vanligen blott en våning, ett försigtighetsmått, som de ofta inträf-

fande jordbäfningarna gjort nödvändigt. De särskilda rummen åtskiljas endast

af tapetväggar, genom hvilkas skjutande fram eller tillbaka rummen efter

behag kunna göras större eller mindre. Om någon egentlig inredning kan

således här ej bli fråga.

Vända vi oss nu till de folk, hos hvilka en verklig bygnadsstil utveck-

lade sig och hvilkas kultur utbredt sig, finna vi nästan hos dem alla, som

ett genomgående drag, att boningshusens stil ej så nära, som man skulle tro,

ansluter sig till den stil, som var rådande i templen och andra offentliga

bygnader. Men ej ens om dessa folks sätt att bygga och bo ega vi alltid så

utförliga underrättelser, att vi deraf kunna göra oss ett fullständigt begrepp

om anläggningen af deras boningshus och orter. Vi måste derför nöja oss

med en framställning af förhållandena i detta hänseende hos ett och annat

ibland dem.

In dem a hade byar och städer, som bestodo af flyttbara träkojor, och

i de flesta fall, der ej främmande inflytande vållat en förändring, är 'detta

ännu förhållandet. I södern ger bamburöret, i norden cedern det nödiga

materialet. De större städerna deremot hade fastare hus och voro omgifna

af murar och grafvar. De ha merendels en regelbunden form och gatorna

skära hvarandra i räta vinklar. Midt i staden är vanligen en stor öppen

plats med herskarens eller ståthållarens palats. Vid samma plats äro äfven

hufvud templen och de offentliga bygnaderna uppförda. Det qvarter, som när-

mast omgaf denna plats, beboddes af presterna, och husen hade här en höjd

af 5, 7, ja, några till och med af ända till 9 våningar. Det derpå följande,

bebodt af krigarna, hade lägre hus, och på detta sätt fortgick det kast för

kast med allt lägre hus ända till de ytterst vid stadsmuren belägna envånings-

kojor, som beboddes af de ringaktade sudras, medan de föraktade parias måste

bo utanför staden. Alla dessa hus hade lika stora fönster och dörrar. Längs

gatorna gingo tätt utmed husen öppna hallar, genom hvilka ett ständigt vim-

mel af fotgängare, alldeles som på våra trottoirer, rörde sig fram och tillbaka.

Hvarje hus hade minst två gårdar. Omkring den första lågo boningshusen,

omkring den andra stallen. I de förnämares hus följde ytterligare gårdar för

sällskapliga nöjen, för musikaliska öfningar, för köket, för husets handtver-

kare, för fågelhusen o. s. v. ; men alltid måste portarna mellan de särskilda

gårdarna vara anlagda i rak linie med husets ingångsport och bakport.

Ingångsporten låg dock ej midt på husets åt gatan vända fasad, utan något

åt sidan. Rummen, ja, sjelfva ytterväggarna voro hos de förmögnare öfver-
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lastade med stuckornament och målningar i lifliga färger. Då husen i följd

af religiösa föreskrifter, såsom herbergen för vandringsmän som i dag finnas

och i morgon äro borta, ej fingo vara af sten, ha inga äldre bibehållit sig.

Egypterna betraktade likaledes sina hus endast som herbergen för några

flyktiga ögonblick, men grafvarna deremot som sina egentliga bostäder, och

deras boningshus voro derför ej synnerligt solida. Yi känna sålunda af deras

form och inredning endast livad templens reliefer och väggmålningar kunna

meddela oss. Städernas anläggningssätt känna vi deremot af deras ruiner.

De fornegyptiska gatorna voro regelbundet anlagda, men ytterst trånga; knapt

de bredaste kunde befaras. Husen stodo i täta rader och hade, med undan-

tag af de i Tebe och Memfis, sällan mer än två våningar.

Framför porten eller bredvid den var en portik eller ett på två pelare

hvilande skärmtak, hvarifrån flaggor vajade. Ofvanför dörren lästes egarens

namn, ett gästvänligt valspråk, o. d. Träd, omgifna af galler, voro planterade

längs fasaden. Genom porten kom man in på en gård med en paviljong,

afsedd till främlingars mottagande. Äfven i mindre hus fans bakom denna

gård ännu en annan, på ömse sidor omgifven af boningsrum, af hvilka dock

Fig. 383. Ett egyptiskt boningshus. Eig. 384. Etruskisk askkista, som modell till ett boningshus.

de flesta lågo i öfre våningen. Kolonnhallar saknades sällan på' gården och

återkommo ofta äfven på husets terrass. Hos den fattigare klassen ersattes

den åtminstone af en »melkaf», d. v. s. ett sluttande brädtak, som skyddade

för den kalla nordostvinden och ledde vattnet till gården. Landhusen voro

dessutom omgifna af ekonomibygnader och trädgårdar, och samtliga husen

rikt målade både in- och utvändigt (fig. 383).

Om de vestasiatiska folkens stadsanläggningar och boningshus ega

vi endast torftiga och osäkra underrättelser. Dessa folks städer synas dock

varit omgifna af flerdubbla murar med tinnar, torn och grafvar samt bestått

af hus med högt och luftigt belägna rum samt helt och hållet eller i det när-

maste platta trätak, uppburna af pelare. Väggarna voro sannolikt oftast upp-

förda af lera.
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Pelasgernas och etruskernas städer voro väl försedda med torn och

kloaker samt skyddades merendels af en i en särskild stadsdel liggande borg.

Alla dessa offentliga bygnadsverk voro uppförda af väldiga stenblock, oftast

på ett så fast och varaktigt sätt, att- mycket deraf bibehållit sig ända till

våra tider, medan af deras boningshus ej ens de minsta spår blifvit bevarade.

Få vi döma af de torftiga uppgifterna hos gamla författare, bestodo de större

af gårdar, som på alla sidor omgåfvos af boningsrum; af de små ega vi mo-

deller i de etruskiska askkistorna (fig. 384). Taket hade i midten en öpp-

ning, hvarigenom ljuset nedströmmade på en liten gård, kring hvilken ge-

maken slöto sig.

Grekerna äro de första, om hvilkas Iefnadssätt vi äro något bättre un-

derrättade; det är också endast genom kännedomen härom, som det blir oss

möjligt att förstå boningshusets inredning. Ty det gamla ordspråket: »säg

mig huru du bor, och jag skall säga dig hur du lefver», kunde med skäl

vändas om och förändras till: »säg mig huru du lefver, och jag skall säga

•dig huru du bor». Rörande grekernas äldre boningshus (det homeriska) ha

de lärda och arkitekterna uttömt sig i de mest utsväfvande hypoteser och de

ståtligaste planer, tills man slutligen för några år sedan på ön Teaki (Itaka)

anträffade ruinerna af ett konungshus, förmodligen detsamma, der Penelope

så många år troget väntade sin Odysseus. En lång, af pelare orngifven gård,

bredare i sin bakre än i sin främre del, var af ett på tvären gående stängsel

delad i två hälfter. Till venster låg gästbygningen, ett långt, smalt och lågt

hus, längst i bakgrunden manshuset, med en enda stor sal, medan vinkeln

mellan båda upptogs af vapensalen. På högra sidan af gårdens andra afdel-

ning låg qvinnohuset, som tillika innehöll familjens sof- och hvardagsrum.

Till höger slutligen och, eget nog, helt nära ingången stod det kretsformiga

skatthuset. Intetdera gårdsrummet var symmetriskt eller ens något så när

regelbundet anlagdt. Om, såsom bevisligt är, denna bygnad var ett konungs-

hus, huru enkla och konstlösa måste ej då de samtida privatboningarna varit!

På en senare tid blef dock privathuset långt präktigare. Hufvuddelen ut-

gjordes dock ännu allt jemt af gården, till hvilken man kom genom en korri-

dorartad, af stall, portvaktceller m. m. orngifven förstuga. Gården omgafs

på tre sidor af kolonnhallar, men på den fjerde låg prostasen, en öppen festsal.

Omkring gården, eller, såsom i större hus, omkring gårdarna, lågo i långa

rader boningsrummen, som sönderföllo i två hufvudgrupper: manshuset, an-

dron i tis, och qvinnohuset, gynekonitis. Det senare var så beläget, att

det för främlingar var svårtillgängligt.

Intet af dessa hus har blifvit bibehållet, och de försök till restaurationer,

som gjorts dels efter Vitruvii beskrifning, dels efter ruiner af bygnader, äro

allesammans otillförlitliga. Men på Greklands blomstringstid var, såsom Schin-

kel säger: »ej ens den ringaste mans hus i saknad af skön konst. Hvar och

-en var tillräckligt bildad att omgifva sig med konstföremål, hvari idéer voro

uttalade, och på detta sätt utvecklade sig en oändlig rikedom af tankar och

en finhet i desamma, som utgöra grunddraget i en verklig kultur. Hela forn-
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tiden var mer eller mindre genomträngd af skön konst; vid alla landsvägar,

i de minsta orter stodo helgedomar och monument. Huru helt annorlunda

ser det ej nu för tiden ut i månget land, der man kan färdas hela dagsresor,

innan man träffar på en enda förmögen person, som omgifvit sig med kon- .

slens verk, medan folket i bostäder och lefnadssätt föga höjer sig öfver hus-

djuren!;)

Boningshusen hos romarna blefvo med lyxens öfverhandtagande allt

präktigare. Ett nytt element träder oss dessutom här till mötes. Medan

nämligen hos alla de folk, med h vilka vi hittills syseisatt oss, boningshusen,

så vidt vi veta. endast beboddes af egaren sjelf och hans familj, känner man
med visshet, att i Rom äfven funnos hus för hyresgäster, ofta ända till

fem våningar höga. I Pompeji, som är vår rikaste grufva för kännedomen

om det romerska boningshuset, hade endast få af detta slags hus mer än två

våningar utom jordvåningen. Till denna slutsats berättigas vi af murarnas

svaghet i de flesta jordvåningarna, med få undantag de enda, som ännu

blifvit bibehållna. Husen i Pompeji förete

den mest omvexlande inredning. De mindre

ha vanligen blott en förstuga och en liten

gård, matrum, kök samt ett rum för husets

slafvar. Ofta kommer härtill en butik, men

ofta saknas äfven sjelfva gården. Miseraplebs

behöfde ju ingen luft i sina bostäder: om de 1

af brist på detta nödvändiga lifsvilkor tynade

af, betydde föga, blott de till sista andedra-

get voro aristokratin hörsamma och under-

dåniga. Denna bodde beqvämt i patricier-

husets luftiga hallar och gårdar. Ingen ro-

mersk borgare, hvars formögenhetsvilkor ej

voro allt för obetydliga, kunde vara utan sitt

atrium; livar och en hade dessutom gerna

sin lilla trädgård, eller åtminstone en peri-

styl. De största husen voro visserligen något

olika till plan och anordning; hos de flesta

återkomma dock samma afdelningar, så att

man kunnat sammanställa en normalplan, hvil-

ken vi återgifva i fig. 385.

I denna plan är 1 husporten, ostium; 2 förhallen, prothyrum; 3 den

andra ingångsporten, janua; 4 vestibulum; 5 portvaktens cell; 6 den till

största delen täckta gården, atrium, med en vattenreservoar i midten, dit

genom öppningen i taket regnvattnet nedflöt; 7 bostad för slafven, som hade

uppsigt öfver atrium, samt trapphus; 8 dörren dertill: 9 rum för särskilda

ändamål, i synnerhet for gäster, som stannade qvar öfver natten; 10 atrii

flyglar (al se), ett slags kabinett för förtroliga samspråk eller mottagnings-

rum; 11 tablinum, praktrummet, der förfädrens bilder och andra familje-

Uppfinningarnas bok. I.

385. Normalplan till ett ro-

merskt boningshus.

22
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klenoder voro uppstälda till åskådande. Då detta praktgemak naturligtvis ej

fick användas till genomgång, ledde bredvid detsamma en smal gång (fauces),.

12, till husets inre rum, som endast begagnades af familjen, medan de främre,

på vår plan mörkare tecknade delarna voro tillgängliga för besökande. 13 är

den andra gården, af sin i midten befintliga kolonnad kallad peristylium;

inom kolonnaden var en fiskdam, piscina, 14, omgifven af blomsterrabatter.

15 äro sofrummen (cubicula), af hvilka ett, 15 d, har tre afdelningar, toalett-

rum, budoar och alkover; 16 två matrum (coenacula), det ena för vintern, det

andra för sommaren, der triclinia, de soffor, som på tre sidor omgåfvo bor-

det, voro uppstälda; 17 kök; 18 sällskapsrummet, oecus; 19 gång till kolonn-

hallen samt den derintiil stötande trädgården, 21; 22 utgång på sidan af huset;-

23 uthyrda butiker och 24 butik, som begagnades af egaren sjelf, när han var

yrkesidkare. I fig. 386 gifva vi läsaren en inblick i ett romerskt bonings-

hus, medan fig. 387 skall gifva honom en föreställning om gatornas utseende.

De romerska stä-

derna voro allesam-

mans omgifna med tinn-

krönta murar, öfver

hvilka på vissa afstånd

höjde sig torn, som

sköto något ut framom

muren. Brunnar fun-

nos alltid
1

i tillräcklig

mängd vid gatorna, och

kring städerna slöt sig

merendels en krets af

villor.

Den första k r i s*t n a

tidens hus liknade sä-

kerligen ännu de romerska, om de också, i synnerhet efter det vestromerska

rikets undergång, sannolikt blefvo mycket enklare. Ty värr sakna vi tillför-

litliga underrättelser om den tidens boningshus i Italien och det bysantinska

kejsardömet, och några lemningar af sådana finnas ej.

Först från det tionde århundradet återfinna vi sådana, nämligen bysan-

tinska boningshus i Venezia. De första husen i denna östad voro sannolikt

pålkojor, liknande dem den resande nu anträffar på ön Luzon; sedermera, då

marken blifvit tillräckligt torr, tillslöt man det öppna rummet mellan pålarna

och qvarlemnade
§

endast på framsidan en öppen kolonnhall. Så uppkommo

hallfasaderna, hvarpå, bland andra, palazzo Loredan i Yenezia ger ett exem-

pel. Öfvervåningens hall sträcker sig här genom husets hela bredd och bil-

dar det på två sidor af boningsrum omgifna gemensamma hvardagsrummet,.

äfvensom festgemaket, en anordning som venezianarna sannolikt erhållit från

bysantinerna, från hvilka de öfver hufvud lånade kultur och konst, för att

sedermera i sin tur sprida dem vidare mot vester.

Fig. 386. Romerskt atrium.
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De boningshus, som under sådant inflytande uppstodo i Lombardiet, södra

Frankrike och norra Tyskland, känna vi, ty värr, endast högst ofullkomligt

af några spridda ställen i skaldestycken och berättelser från den tiden. En
och annan fasad har visserligen bibehållit sig, men ingenting, som kan ge oss

en föreställning om husens inredning. Något mera känna vi deremot om den

tidens boningshus i mellersta Tyskland.

Fig. 387. Eomersk gata.

Ett nästan fullständigt bibehållet fursteslott af romansk stil är Wartburg

vid Eisenach, som under det sistförflutna årtiondet blifvit restaureradt af ar-

kitekten von Ritgen. Vår afbildning (fig. 388) återgifver en af salarna i

hufvudbygnaden med sina kopplade fönster och sin i tidens smak hållna ut-

sirning. Det vackra rummet saknar hvarken de bjerta målningarna eller de

rika tapeterna på väggarna. Några få, men beqväma möbler af starkt arbete

pryda borgherrns rum. De sen romansk a boningshusen, af hvilka några

finnas qvar i Köln (fig. 389) och andra tyska städer, ha blott sällan en öppen

hall åt gatan, men i stället nästan alltid en stor, halkrtad förstuga i jord-
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^.Fig. 388. Landtgrefverummet på Wartburg. (Borgherrns bonings- och mottagningsrum.)

våningen, samt i öfvervåninoen en

b all, som upptager bygnadens hela

bredd med mindre rum på ömse

sidor.

Redan i slutet af 12 :e, men i

synnerhet i 13:e århundradet ut-

bredde sig i Tyskland och Italien

seden att framför jordvåningen ut-

med gatan anbringa hvälfda porti-

ker. Blott en stad gjorde häruti,

liksom öfverhufvud i boningshusens

inredning, ett fullkomligt undantag:

vi mena Adrias drottning, det her-

liga Venezia. Fig. 390 visar bättre

än en beskrifning de venezianska

husens utseende. På denna afbild-

ning är det höga, smala palatset

med den runda gondoltrappan pa-

lazzo Contarini-Fasan, kalladt Des-

demonas hus, bygdt under förra

hälften af 14:e århundradet; det

större gotiska palatset, Casa Ferro,

Romanskt hus i Köln.
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förskrifver sig från senare hälften af samma århundrade; det mer moderna

deremot, palazzo Treves, är först bygdt 1680. I Tyskland kunde husen ej få

Fig. 390. Palatsen Contarini-Fasan och Ferro i Yenezia.

ett så luftigt utseende. Den efter ett då nytt mod åt gatan vända, men
ännu temligen låga och som en hall genombrutna gafveln blef småningom
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högre eller lemnade rum för en tinnkrans med småtorn, bakom hvilket då ett

brant spetstak höjde sig. I synnerhet i Tyskland gjorde den långa vintern

med sin nederbörd af snö och regn dessa branta tak nödvändiga. Men äfven

andra delar af huset fingo i öfverensstämmelse med det stränga klimatet en

gotisk karakter. Man må dock ej häraf draga den slutsatsen, att de i denna

stil uppförda boningshusen hade samma former som de kyrkliga bygnaderna.

Redan i de halfkyrkliga, d. v. s. de klosterliga, liksom i de slottslika bo-

ningshusen finner man högst sällan spetsbågen i fönster, medan han i dörrar

och ornament temligen allmänt användes. Sträfpelare uppträda endast säl-

lan på yttersidan af boningshus. De öppna galerier, som sträcka sig kring

kyrkornas tornvåningar och deras takkanter, söker man vanligen förgäfves

på boningshusen. Men man förstod att förena balkongens behag med det

slutna fönstrets hemtrefnad derigenom, att man gaf hallen ett litet hängtorn.

De öppna hallarna i jordvåningen anträffas visserligen mycket ofta i norden,

men dock ej öfver allt. I deras ställe komma, i synnerhet i de lifliga han-

delsstäderna, verkstäder och handelsbodar, som på Ömse sidor omgåfvo den

stora förstugan. Stolt och dristigt reste sig patricierhuset, och ej ens i 16:e

århundradet, då renässansen började få insteg, uppgafs denna smärta resning,

den höga gafvein, häng- och småtornen. Hade riddarborgarna skilt sig från

borgarhusen hufvudsakligen derigenom, att de voro smidigare och resligare,

till det yttre enklare, invändigt finare, derjemte utmärkta af ett visst kraftigt

trots, försvann denna åtskilnad ined chevaleriets makt. Sedan äfven borgaren

blifvit mäktig och ansedd, antog han mycket af den stolte borgherms maner

och seder, och sålunda liknade borgarhuset ej sällan en liten borg.

Men ej alla husen i en stad presenterade sig så ståtligt. Långt derifrån.

När den stolte patriciern, följd af sina husknektar och underhafvande, åter-

vände från ett besök på rådhuset eller hos någon af sina ståndsbröder och in-

trädde i den stora hallen på nedre bottnen af sitt hus och här som en monark

utdelade sina befallningar, mottog arrendet af sina förpaktare eller sändebud

från andra potentater o. s. v., för att derefter stiga upp i den öfre, med pa-

nelverk, målningar och vapen prunkande hallen och der, vid skenet från

den sprakande spiselelden, slå sig ned vid en läcker måltid, — då gick den

stackars lifegne, ofta djupt böjd af bekymmer, till den eländiga, af kors-

virke uppförda kojan, som låg vid en smal gränd, längst bort på husbondens

mark, så att icke en gång bygnadstomten var hans egendom, för att der för-

tära det torftiga bröd han i sitt" anletes svett förtjenat. Men det var ej all-

tid endast den fattigare klassens hus, som voro bygda af trä. I skogrika

trakter, t. ex. i Harz, Westfalen m. fl., voro äfven de rikast utsirade husen

uppförda af timmer, ja, stundom hände väl också, att de reste sig midt ibland

de lifegnas kojor.

Genom de förändringar, som vid medeltidens slut inträdde i samhällsför-

hållandena, genom den deraf stegrade lifligheten i handel och vandel samt

brytandet af adelns makt och sjelfsvåld växte städernas folkmängd till den

grad, att man måste söka bättre tillgodogöra det af ringmuren strängt be-
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gränsade utrymmet. De bland fastighetsegarna, som voro mindre stolta, och

i första rummet väl de, som ej tillhörde de patriciska slägterna, bygde på sina

hus och hyrde ut de öfre våningarna, ett exempel, som den stolte patriciern

skulle ansett under sin värdighet att följa. Då på dessa tider endast den rike

kunde förfoga öfver en arkitekts biträde, föll byggandet af dessa till uthyr-

ning bestämda, äfvensom af alla andra enkla och små boningshus i händerna

på bygnadsskråen, och de blefvo med allt mindre förstånd och skönhetssinne

uppförda. Först efter det stora krig, som befriade Europa från den väldige

corsikanen, inbröt äfven en ny tid för bostadsarkitekturen. De skrankor, som

åtskilt patricier och borgare, hade fallit. Lugnets och trygghetens återkomst

tillät att rasera städernas murar och anlägga täcka förstäder med breda, luf-

tiga gator och stora trädgårdar. Mången patricisk slägt, som sett bättre da-

gar, måste hyra ut de öfre våningarna i sitt hus, medan nya familjer inträd-

de i kretsen af de förmögna. "Det hvarje menniska medfödda begäret att ega

ett eget hus gjorde sig allt mäktigare gällande och kom ofta i strid med
spekulationsandan, som nu mera äfven sträckte sig till detta fält. De fordrin-

gar, som häraf blefvo en följd, föranledde i förening med framstegen inom

bygnadstekniken en temligen genomgripande förändring i boningshusens form

och tillika en rik indelning deraf i en mängd olika arter.

Boningshusens inredning. Vi skola i det följande gifva några vinkar

om den efter invånarnas ställning och behof vexlande inredningen af olika

slags boningshus, men vilja dessförinnan i korthet framhålla det vigtigaste,

som är att iakttaga så väl vid valet af ett redan färdigt boningshus som vid

byggandet af ett nytt.

Hvad då först och främst husets läge beträffar, säger det sig sjelft, att

ett högt liggande hus alltid skall vara sundare än ett som ligger lågt. I stä-

der, som ligga vid en flod, äro vatten och luft renare der floden flyter in i

staden, än vid dess utflöde derutur. Der vissa vindar äro förherskande, äro de

stadsdelar sundare der vinden inträder i staden. Derjemte äro de nordliga,

nordostliga och nordvestliga vindarna skadligare för helsan än de öfriga. I

kuperade trakter böra de åt norr och vester liggande sluttningarna så mycket

som möjligt undvikas.

Men äfven de särskilda rummens läge är en vigtig sak. Så böra t.

ex., om möjligt, bonings- och sofrummen ligga mot söder, sydost eller öster,

atelierer och målningsgalerier, kök, handkammare, källare, afträden mot norr

eller nordost.

Vid bestämmandet af rummens inbördes läge bör man framför allt göra

afseende på öfverskådlighet samt beqväm och lätt åtkomlighet. Förstugan

skall vara ljus och utan mörka vrår, trappan lätt att finna, beqväm och

tillräckligt upplyst. Ifrån trappan bör man i hvarje våning komma direkte

in i en rymlig och ljus försal. De nu så vanliga långa, smala och mörka

korridorerna äro i alla afseenden förkastliga.

Intill försalen skola nu våningens rum ligga. Som hufvudsakligt vilkor

gäller här, att alla till den egentliga våningen hörande rum skola stå i direkt
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samband med hvarandra samt a]la bonings- och sofrummen med försalen.

Undantag från denna regel kunna på sin höjd göras för en studerkammare

eller en budoar, som båda behöfva stillhet och isolering, samt måhända

äfven för handkammaren, som endast bör ha en ingång från köket. Sofrum-

men måste ha så få dörrar som möjligt, men dock stå i direkt förbindelse

med barnkammaren.

Ett boningshus sådant det i alla afseenden bör vara kan blott den rike*

förskaffa sig; vi börja raden dermed.

1. Patrieierhuset i den inre delen af staden eller vid sluten gata i

förstaden. Ett sådant hus liknar ej sällan ett litet palats. Från gatan kom-

mer man in i en rymlig, till inkörsport tjenande förstuga, bredvid hvilken port-

vakten här sitt rum och från hvilken en bred, beqväm trappa för upp i huf~

vudvåningen, bel-etagen. Jordvåningen innehåller ekonomirum, stundom äfven

sällskapsrum, mera sällan boningsrum. Dessa tefirma sig till största delen i

bel-etagen, der vi, efter att hafva stigit uppför trappan, komma in i en ljus r

rymlig försal, hvilken tjenar som mottagningsrum för mindre välkomna besök,

som kapprum för dem, som ha rätt att gå vidare. Det egentliga mottagnings-

rummet är omedelbart förbundet med boningsrummen och tillgängligt så vät

för herrn som frun i huset, utan att de behöfva passera försalen, medan der-

emot den främmande kommer in direkte från nämda rum. Herrns arbets-

rum hänger tillsamman med så väl försalen som boningsrummen; sofrum r

barnkammare, budoar, toalettrum och andra för frun i huset specielt afsedda

rum böra likaledes närmare sammanhänga med hvardagsrurnmet. Då man i

staden tillbringar sin mesta tid inom hus och ej ute, bör man framför allt

lägga an på att på ett praktiskt och smakfullt sätt anordna det inre, innan

man offrar för mycket penningar på det yttre. Äfven vid dekoreringen af det

inre göre man åtskilnad mellan de olika rummen. I allmänhet gäller bärvid-

den grundsatsen, att rummens elegans bör stegras utifrån och inåt, från för-

stugan genom trapphuset, försalen och mottagningsrummet till salongen, me-

dan de egentliga boningsrummen deremot dekoreras något enklare. Salongen

alltså, sällskapsrummet, fordrar den rikaste utstyrseln. Ljusa, om möjligt

våfda tapeter eller målningar pryda väggarna, golfvet parketteras eller beläg-

ges med mattor. Vidare äro stuckornament eller snidade kasetter i taket,

ljuskronor, en kamin med ur och eldskärm, eleganta möbler, vaser, taflorr

statyetter o. s. v. här på sin plats. Dock besinne man väl, att Öfverlastning

lika litet vitnar om god smak som nakenhet. Arbetsrummet bör vara be-

qvämt inrättadt med arbetsbord och bokskåp eller hyllor; byster eller staty-

etter af berömda män, tillhörande samma fack som den här arbetande och

stälda på konsoler å de icke allt för ljusa, ofasonerade väggarna eller på

bokskåpen, inskrifter o. s. v. kunna här med fördel användas.

Matsalen bör ha mörka väggar med färgkraftiga taflor, dock är hufvud-

saken här i alla händelser en väl besatt buffé t och ett ståtligt matbord, om-

gifvet af beqväma, högkarmade stolar. Hvardagsrurnmet bör ha en lifligare

färg på väggarna, en lätt och ljus takdekoration, der äfven brokig orna-
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mentik kan användas, korteligen en hemtreflig, glad karakter. Färgerna i de

olika rummen måste väljas så, att ett angenämt totalintryek uppstår, när

mellandörrarna äro öppna. Ögat kan mycket väl lida ett brunt rum bredvid

ett röd t, ett grått bredvid ett brunt, ett blått bredvid det gråa, ett violett

bredvid ett gult, eller också ett röd t bredvid ett grått, ett brunt bredvid det

blå, men icke grönt bredvid gult och blått, icke violett bredvid blått, icke

orange bredvid gult eller röd t. Samma regler bör man följa vid valet af

möbeltyg och gardiner, hvilka båda för Öfrigt böra ha samma färg, då ej de

senare äro hvita. Likaså bör stilen i möblernas sniderier motsvara gardin-

hallarnas och kakelugnarnas skulpterade prydnader. Allt detta är vigtigare-

än man tror, till och med ur uppfostrans synpunkt; ty barn, som växa upp

bland smaklöst sammanförda möbler och prydnadsföremål, komma vanligen

sjelfva att sakna god smak. Ej heller föreställe man sig, att denna kan visa

sig blott i rikt folks bostäder, ty äfven med den största enkelhet kan man
utveckla god eller dålig smak.

Sofrummen böra vara enkla och oprydda för att ej onödigtvis sätta fanta-

sin i rörelse. En badinrättning i eller intill sofrummet är i hög grad att re-

kommendera. Yid dekorationen af fasaderna på våra boningshus begås ofta de

största fel, allt under det man sträfvar efter skönhet. Hur lätt uppoffrar man
icke för en yttre symmetri beqvämlighet och elegans i det inre! Men den

verklige konstnären bör alltid vara i stånd att ge hufvudfasaden ett skönt

utseende, till och med om fönsteranordningen är något oregelbunden, om huf-

vudingången är åt ena sidan eller andra små ojemnheter förekomma.

2. Det aristokratiska familjesätet vid Öppen gata i förstaden. Här

står huset fritt, omgifvet af en trädgård. Det innehåller enligt regeln i käl-

larvåningen kök, tvättstuga, strykrum och förrådsrum, i den upphöjda jord-

våningen och första våningen bonings-, sällskaps-, gästrum o. s. v. Den spe-

ciela fördelningen och anordningen af rummen beror allt för mycket af fa-

miljens lefnadsvanor och byggherrens derpå grundade önskningar, för att man
skulle kunna uppställa några andra särskilda regler, än dem som redan i 1

äro angifna. De der i jordvåningen förlagda rummen förekomma här mesta-

dels i sidobygnader, som ty värr blott alltför ofta inrymma trånga och torf-

tiga boningar för gårdsdräng, trädgårdsmästare och kusk vid sidan af präk-

tiga och eleganta stall, vagnshus och växthus, och som medelst en öfverbygd

passage hänga tillsamman med hufvudbygnaden.

3. Villan, den rikes sommarboning på landet, liknar förstadshuset. Dock

göras här boningsrummen merendels något mindre och luftigare, och sällskaps-

rummen ställas i förbindelse med trädgårdar. Derjemte stå sidobygnaderna

ej i så nära sammanhang med boningshuset, hvilket sällan är försedt med den

ofvannämda öfverbygda passagen.

4. Riddargodset, herresätet på landet, kräfver en ståtlig port, h vil-

ken leder in till en rymlig förhall. För öfrigt är inredningen här densamma

som i förstadshuset. Men då godsegaren inom sitt eget hus måste söka sta-

dens sällskapliga förströelser, så tillkommer här vanligen en biljardsal, ett
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musikrum, ett bibliotek o. s. v. Sidobygnaderna ligga på längre afstånd från

hufvudbygnaden och tjena i sammanhang med landtbruket stående ändamål.

Att ens i största korthet antyda de fordringar, h vilka landtbruket i våra da-

gar ställer på läge, storlek, indelning ocli inrättning af logar, lador, stall o.

s. v., dertili fordras mera utrymme., än som här är anslaget åt bygnadskon-

sten i dess helhet. Vi återvända derför ännu en gång till staden.

5. Borgarhuset vid sluten gata, likaledes blott för en familj, är van-

ligen blott 4—6 fönster bredt; i jordvåningen ligga affärslokaler och kök, i

första våningen hvardags- och sällskapsrummen, i den andra sofrummen o. s.

v. Detta hus är i alla Englands, Frankrikes och Tysklands smärre städer

det forherskande. Söka vi det i de större städerna, finna vi det icke säl-

lan i Hamburg, mindre ofta i Paris, Berlin och Wien, öfvervägande i Bre-

men, nästan allmänt i London. I den engelska hufvudstadens nyare stads-

delar uppföras nu för tiden af spekulanter sådana hus i stort antal, hela qvar-

ter på en gång. Härvid tages inom hvarje område noggrann hänsyn till de

olika yrkens behof, som här skola utöfvas, samt till graden af välmåga hos

de inflyttande invånarna. Så beundransvärdt hastigt och ändamålsenligt dessa

luftiga och sunda stadsdelar än uppföras, försvårar dock den städse fort-

gående utvidgningen af jättestaden ej blott samfärdseln i allmänhet, utan

särskildt äfven säkerhetens öfvervakande; ej heller uppnår man det ideala

målet, grundandet af en egen härd; ty tomterna, å hvilka dessa förstäder

växa upp, tillhöra sällan husets köpare, utan upplåtas merendels af universi-

tetet, staden, regeringen eller någon annan egare på 99 år eller kortare tid.

6. Det vanliga för uthyrning afsedda boningshuset vid sluten

gata inrymmer vanligen i jordvåningen butiker med dertili hörande rum och

deröfver å hvarje botten en, ofta äfven två fullständiga våningar, i hvilka

alla de rum, som en familj behöfver för komfort och dagligt bruk, som ett

slutet helt gruppera sig kring förstuga, korridor eller tambur. Ej alltid äro

dessa bostäder så synnerligen beq värna, ty till de ofta vexlande hyresgäster-

nas behof och tycken kan ej hänsyn tagas; men i alla fall är lifvet i stora

städer i så hög grad önskvärdt och nödvändigt för de välmående och rika

stånden, att konkurrensen framkallar allt större förbättringar. Att bo i trångt

sammanpackade, höga hus vid bullrande gator i de stora städerna är likväl i

följd af den ringa luftvexlingen, hyilken dessutom merendels åtföljes af drag,

samt det nervskakande larmet på gatorna dag och natt ej i och för sig helso-

sam t, och vid utbrott af smittsamma sjukdomar till och med farligt.

7. Borgarhuset såsom för stads hus inom trädgård eller som landt-

hus är ibland alla hittills nämda slag af hus det, som bäst kan motsvara

sin bestämmelse. Allt efter egarens stånd- är det forsedt med en verkstad,

en affärslokal eller dylikt, men under alla omständigheter taga lyxrummen

blott en ringa, boningsrummen deremot den största platsen i anspråk.

8. Det för uthyrning afsedda huset med isoleradt läge är af lätt

begripliga skäl helsosammare än det vid sluten gata, om ej våningarna äro

allt för många. Hvarje våning bör vara afsedd för högst 3 familjer. Vid
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byggandet af sådana hus begås ofta stora fel, merendels i följd af en illa

afpassad sparsamhet, som snart visar sig vara det största slöseri. Härtill hör

att anbringa jordvåningens golf för lågt i förhållande till gatan, hvarigenom

kostnaderna visserligen ej förminskas, men mögel och svamp inrota sig, lin-

net fuktar i lådorna, reumatism, skrofler, tandvärk o. s. v. få inträde i fa-

miljen. Vidare måste man varna för att göra rummen för låga, fönstren för

små eller för få; men framför allt bör man se till, att murarna ej sakna till-

börlig tjocklek, att fuktigt läge undvikes, att soliditeten ej lider genom an-

vändande af för billigt material, hvarigenom oupphörliga, nästan alltid kost-

samma reparationer blifva nödvändiga. Andra brister ha sin orsak i en illa

förstådd kärlek till beqvämlighet. Härtill höra direkta dörrar från köket

till boningsrummen, uppställandet af sängar i dessa senare, af tvättsåar i kö-

ket, oljemålning af golftiljorna o. s. v. Hvad man härigenom spar i tid, får

man på annat sätt betala dubbelt och tredubbel t, i det smuts hopar sig, luf-

ten förderfvas och helsa och arbetskraft lida.

9. Boningshuset med verkstad förekommer såsom eget species nä-

stan endast i halfstora och smärre provinsstäder. Visserligen kunde man hit

hänföra det under 5 omtalade huset, hvari köpmansyrket utöfvas. Men här

mena vi egentligen handtverksmästarens anspråkslösa hus, i h vilket han och

hans gesäller bo och arbeta. I ett hus af detta slag, sådant det föres väfvar

oss som mönster, ehuru det ty värr sällan förekommer i verkligheten, finna vi

således en rymlig, ljus och luftig verkstad å ena och ett hemtrefligt h var-

dagsrum å andra sidan förstugan. I första våningen finnes sällskapsrum-

met, barnkammaren, sofrum o. s. v. för mästarens familj och i andra vånin-

gen eller i en sidobygnad gesällernas sofkammare.

10. Fabrikant huset har utbildat sig ur det nyss nämda handtverks-

huset. Verkstäderna äro förlagda till sidobygnaderna, och dessa ha erhållit

en stor, ofta jättelik utsträckning. I midten eller å framsidan af den sålunda

uppkomna gården, som ofta i storlek liknar ett helt torg, höjer sig bonings-

huset, till det yttre ej olikt en förstadsvilla. Men vid inträdet märker man
olikheten, ty hela bottenvåningen upptages af kontorslokaler, på sin höjd be-

finner sig bredvid principalens rum en salong eller ett musikrum. Bonings-

rummen ligga i första våningen. Biträden och arbetare bo ej på samma ställe.

11. Arbetarbostäder. Hvad som karakteriserar vår tid i jemförelse

med tidigare perioder är bland annat äfven den omständigheten, att då for-

dom djupt ingripande sociala omkastningar inträdde, som det tycktes, utan

förberedelse, och de genom dem framkallade förändringarna verkställdes tyst

och utan buller, sträfvar tekniken i våra dagar, ännu under det rörelsen,

agitationen, som bäst pågår, att ställa nya medel till de ännu ej inträdda

förhållandenas tjenst. Arbetarrörelsen i våra dagar har ingalunda ännu ledt

till något socialt resultat, och dock har man redan från dess första framträ-

dande oupphörligt syseisatt sig med besvarandet af den utan tvifvel vigtiga

frågan, huru sunda och lämpliga bostäder skola kunna anskaffas åt arbetaren.

Och för visso utgör bostadsfrågan en ej ovig tig del af arbetarfrågan. Derför
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dykte hon också upp redan på 1500-talet efter den då försiggångna, nästan

fullständiga omstörtningen af skråväsendet.

Likväl veta vi ganska litet om frågans behandling då för tiden, t..

ex. att en Fugger i Augsburg och vidare en borgare i Leipzig läto bygga

särskilda arbetarbostäder, och att »das Gängeviertel» uppstod i Hamburg.

Ty värr måste tillstås, att dessa boningar äro både otrefliga och osunda. Om
sträfvandena i öfrigt på detta område alltid varit framkallade af en uppriktig-

önskan att hafva det onda, är här ej rätta stället att afgöra. Napoleon må
hafva ansett de af honom anstälda och uppmuntrade försöken att konstruera

ändamålsenliga arbetarbostäder som ett billigt medel att vinna popularitet,

fabriksegare, som anlagt arbetarkolonier, må hafva varit ledda af en önskan

att genom tacksamhet egga sitt folk till flitigare arbete, medlidande må hafva

verkat på ett håll, intresset att lösa en svår teknisk uppgift på ett annat,,

ett faktum är det i alla fall, att sedan mer än 15 år tillbaka ingen fråga på
bygnadskonstens vidsträckta område blifvit så flitigt ventilerad i Tyskland,.

England och Frankrike som just denna. Den först föreslagna, också närmast

till hands liggande formen var den af arbe t ar k a ser ner. Man förenade 2,

4 eller 6 små bostäder, bestående hvardera af två rum, kök och kammare,,

kring en gemensam förstuga, stälde dylika lägenheter i 3 till 4 våningar Öfver

hvarandra och förenade dem genom ett trapphus. För att spara kostnaderna

för bygnadstomt, yttermurar o. s. v. förenade man 3— 6 grupper i en lång

bygnad. Sålunda åstadkom man visserligen billiga, d. v. s. i förhållande till

hyran rymliga bostäder och hade dermed ur en synpunkt löst den förelig-

gande uppgiften. Men i alla andra afseenden forblef hon olöst. Bostäderna

ledo af brist på luftvexiing och inverkade alltså ofördelaktigt på de innebo-

endes helsotillstånd. Sammanförandet på nära håll af så många familjer in-

verkade äfven skadligt på sedligheten och försvårade i synnerhet barnens

uppfostran. Likaså är det i en sådan bygnadskomplex naturligtvis aldrig möj-

ligt för den enskilde hyresgästen att arbeta sig upp till egare. Den första

olägenheten, bristen på luft, kunde, åtminstone delvis, lättast afhjelpas; man
uppförde blott en af de nämda grupperna och erhöll härigenom tornlika hus

för 16—20 familjer, i det 5—6 bodde i hvarje våning. Men dessa hus hade

emellertid fortfarande åtskilliga olägenheter. Först försökte man att före-

komma den allt för nära beröringen mellan de i hvarje våning af ett sådant

torn boende familjerna derigenorn, att man anlade lika många trapphus, som

familjer funnos i hvarje våning, och sålunda delade huset i fyra hus. När

man nu, såsom också här och der försöktes, tillika förminskade våningarnas

antal, erhöll man verkligen sunda och glada bostäder. Hvart och ett hus>

bestod egentligen af 4, stundom af 2, 3 eller 6 smärre tvåvåningshus, då

hvarje afdelning blott innehöll två våningar öfver hvarandra. Man ville här-

igenom göra det möjligt för hyresgästerna att genom afbetalningar utöfver

hyran så småningom sjelfva bli husegare.

Sådana voro de flesta af de mycket omtalade och af lärda rapportörer

mycket berömda engelska, franska och tyska mönsterhusen vid Parisutställ-
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ningen 1867. Men den nyktre, fördomsfrie betraktaren måste erkänna, att

<ett nästan oöfverstigligt hinder står i vägen för ett allmännare införande af

dessa hus: de äro alldeles för dyra! Medan i allmänhet fyravåningshus,

uthyrda till välbergade och punktligt betalande familjer, ge 7—8 procent på

det nedlagda kapitalet, sjunker räntan i tvåvåningshus, och då hyrorna ej

alltid fullt ordentligt inbetalas, till 3 procent. Fordras högre ränta, och detta

Fig. 391. Arbetarbostäder i Miihlhausen.

begär spekulanten, och skola kapitalavbetalningar dessutom göras, blir det

för en arbetare omöjligt att förhyra en sådan lägenhet. Visserligen har man

här och der kunnat åstadkomma sådana anläggningar, i det menniskovänner

lemnat de nödiga summorna antingen räntefritt eller mot en mycket låg

ränta. Men oafsedt att detta alltid blir en, om också högst grannlaga al-

mosa, är förfaringssättet möjligt blott i vissa undantagsfall och alldeles icke

i stor skala. Uppbyggandet af hela arbetarbostäder, såsom i Kuchen (Wtir-
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temberg), i Miihlhausen (Elsass) o. s. v., kan visserligen gå for sig i smärre

städer och köpingar, eller i närheten af ej allt för stora fabriksstäder, men

ej i stora städer, der tomter och materialer äro dyra. Låtom oss taga en

sådan arbetarbostad i närmare skärskådande och för detta ändamål välja den

redan nämda i Kuchen vid Geislingen, uppförd af väfveriegarna Staub &
Komp. På en tomt af vid pass 170 fot i qvadrat, således af nära 28500 qva-

dratfots areal, har man anordnat vackra trädgårdsanläggningar. A östra sidan

af denna tomt och undanskymmande sjelfva fabriksbygnaderna står på en yta

af 4540 qvadratfot en bygnad, hvilken inrymmer bad-, tvätt- och torkhus.

Midtemot denna höjer sig ett 131 fot långt och 27 fot bredt hus, hvilket om-

fattar skola, lärosal, sjukhus och 11 boningslägenheter. På platsens södra

sida stå bakom en liten nätt trädgård tre bygnader, af hvilka den mellersta

inrymmer fyra, de båda andra hvar sina fem lägenheter. På norra sidan stå

likaledes tre bygnader; en af dem, den östligaste, innehåller blott en lägenhet,

den andra en restauration och två lägenheter, den tredje fem lägenheter och en

matsal. Till denna bygnad sluta sig ytterligare tvenne hus med fyra lägenhe-

ter, ett med två, samt ett bageri med likaledes två lägenheter. De sista fyra

husen egas af de arbetare, som bebo *dem. Husen ha ett vänligt och nätt

utseende, och ha dels en bottenvåning och öfvervåning, dels tre våningar öf-

ver hvarandra, hvarvid vanligen den nedre våningen är af massivt murverk,

den öfre af korsvirke. Lägenheterna äro merendels så inrättade, att köket

derjemte är ytterrum, hvilket ej synes oss efterföljansvärdt. Ej heller är

det bra, att mångenstädes trätrapporna äro inbygda i köken eller rummen,

och att lägenheterna, som likväl merendels bestå af ett boningsrum, ett kök

och två sofrum, till större delen äro fördelade på två våningar. Det myckna
trävirket är derjemte alltför gynsamt för utvecklingen och spridningen af

väggohyra.

Men oaktadt dessa olägenheter är anläggningen i sin helhet ganska nätt.

något som äfven erkändes vid utställningen i Paris 1867, der den erhöll

högsta priset. Skulle emellertid sådana bygnadskomplexer uppföras i när-

heten af stora städer, blefve anläggnings- och underhållskostnaderna så stora,

att hyrorna antingen måste uppdrifvas till summor, som för en arbetare vore

omöjliga att erlägga, och som skulle öfverstiga beloppet för en motsvarande

lägenhet hvar som helst eljest i samma stad, eller Unge anläggaren nöja sig

med 3, i bästa fall 4 procent på det nedlagda kapitalet. Om också redan

härigenom anläggningen af sådana arbetarbostäder i närheten af stora städer

visar sig opraktisk, kommer härtill den sociala betänkligheten att så helt

och hållet afskilja arbetarna från annat folk. Utan att för ofrig t inlåta oss i

några sociala och statsekonomiska undersökningar, vilja vi blott nämna, att

ett sådant afsöndrande till och med bland arbetarrörelsens ledare ej anses

lämpligt. Innan vi likväl från denna klass af bygnader, som ännu befinner

sig i sitt utvecklingsskede, vända oss till en annan, som i våra dagar i stället

synes hålla på att dö ut, skola vi i korthet beröra förhållandena i* Sverige

i detta afseende.
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Frågan om arbetarbostäder har här hittills ej visat sig erbjuda några

ovanliga svårigheter. Orsakerna ha vi dels att söka i det i förhållande till

landets utsträckning jemforelsevis ringa antalet industriela anläggningar, dels

i den goda tillgången på bygnadsmaterial i timret, dels i det jemforelsevis

billiga priset på tomter. Frågan synes derför också på det hela taget ha

blifvit lyckligt löst. Yid äldre anläggningar har man ej följt något genom-

tänkt system, utan bibehållit den gamla svenska seden att låta hvarje hus-

håll, så vidt möjligt, ha sitt eget hus och hem, ofta med tillhörande träd-

gårdstäppa och andra små förmåner, och denna sed har man äfven vid nyare

anläggningar mångenstädes sökt följa. Vid Finspångs kanongjuteri bo de

1000 arbetarna dels i äldre, vid midten af förra århundradet längs den s. k.

Fig. 392. Dannemora bergverk.

bruksgatan uppförda bostäder, dels i nyare, mera enstaka liggande småhus.

Vid Dannemora bergverk, af hvilka fig. 392 ger en afbildning, bo arbetarna

likaledes i små hus, hvar familj så vidt möjligt för sig, dels på sjelfva gruf-

fältet, dels något stycke derifrån. I senare fall hör till bostaden något åker-

jord och betesmark för en å två kor. Ungefär likartadt är förhållandet vid

Strömsbro bomullsfabrik i närheten af Gefle, der arbetarna till en stor del

sjelfva ega de hus, i hvilka de bo. Ett blandadt system har deremot blifvit

följdt vid hrr Carnegies et Komp.s fabriker i Göteborg, der arbetarna dels

bo i egna, men af firman uppförda smärre hus, dels i arbetarkaserner med

lägenheter for 87 hushåll. Detsamma är förhållandet vid Almedal i när-

heten af Göteborg. Drags fabrik i Norrköping har för sina arbetare uppfört
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ett tvåvåningshus med 24 lägenheter, hvardera af ett rum och kök med nödiga

förrådsrum, oeh af hvilka de två ofvanpå hvarandra ha gemensam utgång,

hvadan utgångarnas antal uppgår till 12. För ofri g t förstår sig, att anläggan-

det af arbetarbostäder här liksom i utlandet betydligt försvåras uti och i när-

heten af stora städer, hvadan i Stockholm ino-a försök kunna säeas ha blifvit

gjorda i den vägen, om vi undantaga att vid hrr Bolinders mekaniska verk-

stad åtskilliga i närheten af verkstaden liggande egendomar blifvit inköpta och

apterade till arbetarbostäder, hvarigenom lägenheter der finnas för 75 hushåll.

12. Bondhuset. Långt förr än någon typ för ett boninghus i staden

hunnit utveckla sig, hade bondhuset på landet antagit vissa bestämda, af tra-

dition och ekonomisk hänsyn framkallade former. Undersökningarna i detta

afseende äro ännu ej afslutade, dock ha de redan ledt till åtskilliga, ej ovig-

tiga resultat, i det några till sina grunddrag olika och derigenom på olika

ursprung hänvisande typer blifvit faststälda.
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Fig. 393—398. Planritningar af bondhus från olika nejder.

a) Det forn sachsisk a bondhuset (fig. 393) förenar ej blott djur, inber-

gad £j;röda och rnenniskor under samma tak, utan anordnar äfven de för olika

ändamål afsedda rummen b stall, cl redskapsrum, e boningsrum kring ett stort

midtrum, a, der alla för hushållningen och landtbruket nödvändiga göromål

{tröskning, timring o. s. v.) förrättas och hvars hufvudpunkt utgöres af eld-

staden c. Häntyder ej detta på ett ursprung från tältet? Eller se vi häri

en frändskap med det gamla etruskiska huset, ur hvilket det romerska bo-

ningshuset utvecklade sig? Dylika hus förekomma nu mera nästan endast i

Westfalen.

b) Det slaviska bondhuset (fig. 394). Utvecklingen har gått ett steg

framåt. Förstugan a har blifvit betydligt mindre, men inrymmer ännu allt-

jemt eldstaden c. Vid dess bakre ända ligger stallet b, till höger ladan cl,

till venster de egentliga boningsrummen, e. Sådana hus förekomma i det

czechiska Böhmen, i Lausitz, i sachsiska Erzgebirge, och här och der i enstaka
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exemplar i de trakter af Saehsen, Thuringen och Preussen, som ursprungligen

varit befolkade af slaviska stammar.

c) Bondhuset i mellersta Tyskland (fig. 395) står ännu ett steg

högre. Eldstaden c har blifvit dragen tillbaka till ändan af förstugan a, der

man genom uppförande af en vägg bildat ett särskild t kök; på ena sidan ha

vi stallet b, på den andra boningsrummen e. Ladan d ligger merendels bak-

om stallet, men är stundom förlagd till öfre våningen, der husets läge utmed

en bergvägg medgifvit en direkt inkörsväg, och huset är då till en del lik-

som inskjutet i berget. Sådana hus finnas i Westerwald, men äfven i de

gamla slaviska landen, vidare i sachsiska Erzgebirge, i de frankiska och tysk-

böhmiska nejderna.

d) Baierska alphuset (fig. 396). Här äro de olika afdelningarna, om
också täckta af ett gemensamt tak, fullständigt skilda från hvarandra. Ju

högre kulturen stiger, desto större värde sätter menniskan på snygghet och

afskildhet, dess mindre behag finner hon att bo i samma rum som husdjuren.

Men på samma gång blir trycket ombytligare, rörligare. Man förbehåller sig

möjligheten af framtida utvidgningar, förändringar o. s. v., och detta leder

till ett fullständigt åtskiljande af boningsrummen från de för landthushållnin-

gen mera direkt afsedda lokalerna.

e) Bondgården är resultatet af detta åtskiljande. Äfven har har man
att skilja mellan olika utvecklingsstadier, af hvilka vi emellertid blott vilja

framhålla två. Till en början är afsöndringen ej fullständig (fig. 397), i det

bygnaderna i sammanhängande räckor omsluta gården eller åtminstone stallet

b är sammanbygdt med boningshuset a. I andra gårdar (fig. 398) äro der-
1 emot bygnaderna fullständigt åtskilda. Men i så fall blir anordningen af de

olika husen så mycket friare och beroende af åtskilliga yttre omständigheter,

t. ex. bygnadstomtens storlek och form,. dess läge i förhållande till landsvägen

o. s. v.; om bestämmande hrre grunder kan man här knapt tala. Men väl kan

man sluta till ett inre sammanhang mellan boningshusets afskiljande från stall,

lada o. s. v. och dess ytterligare utvidgande. Liksom denna afsöndring hade

sin grund i nya behof, så gaf hon på samma gång medel till ett finare, mång-

sidigare tillfredsställande af desamma. Ju mer bildad bonden bl ef, dess mer

närmade han sig i afseende på lefnadsbehof, begrepp om beqvämlighet o. s. v.

stadsbon, och det är sålunda helt naturligt, att för närvarande ingen väsentlig

skilnad eger rum mellan den välmående bondens bostad och stadsbons landt-

hus, utan att blott den fattigare eller från staden mera aflägset boende bon-

den bibehåller det gamla bygnadssättet.

f) Det fornnordiska boningshuset. Det i närmast föregående afdelning

omtalade åtskiljandet af de för olika ekonomiska ändamål bestämda lokalerna och

dessas förläggande till särskilda hus var, att döma af fornsagornas vitnesbörd, mot

hednatidens slut fullständigt genomfördt. En ansenligare gård, på fornspråket

by, bestod af flera i närheten af hvarandra liggande olika hus, grupperade

kring eller invid en öppen plats, tu ne t, hvilken stundom omgafs af en inhäg-

nad, försedd med grind eller led. En del af husen synas ha varit förenade

Uppfinningarnas dok. I. ««
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genom täckta gångar, och samtliga voro de uppförda af timmer, måhända äfven,

såsom ännu i dag på det skogfattiga Island, af sten, jord och torf. Den ansen-

ligaste och förnämsta, väl äfven till sin anordning äldsta och ursprungligaste

bygnaden var skålen, äfven kallad stuga, hall eller sal. En skåle utgjordes

af ett aflångt fyrkantigt hus med gaflar i öster och vester samt temligen låga

långväggar; han var uppförd af i knutarna sammanhugget timmer, hvilket

stundom brädfodrades eller spånkläddes. Taket liksom gafvelröstena reste sig

deremot till en betydligare höjd. Det förra sprang vidt ut öfver väggen och

hvilade på spärrar, som upptill möttes två och två i takåsen och nedtill

förenades genom tvärs öfver skålen från långvägg till långvägg gående tvär-

bjelkar eller, tvärträn. Täckningen utgjordes af näfver, bräder eller spån,

sannolikt äfven ofta torf o. cl. Framför hufvudingången, som var belägen å

ena gafvelväggen (den östra?), fans ett slags förstuga, som synes hafva varit

öppen framtill och måhända liknade den som ännu förekommer vid många

svenska bad- eller rökstugor, samma grundtanke för öfrigt, som i de enklaste

antika templens förhall.

Skålens inre utgjordes af ett enda rum utan särskildt innantak; annat

golf än den hårdt tillståmpade jorden fans ej heller i äldsta tider, och midt

å detsamma hade den konstlösa, af upplagda stenar bildade eldstaden sin

plats. Röken dref ut genom en Öppning på taket, hvilken tillika släpte

in dagsljuset. Dock funnos stundom särskilda ljusgluggar å takets nedre

del, hvilka tillslötos med träluckor eller på träramar spända genomskin-

liga hinnor. Glasfönster förekommo långt senare. Inredningen var enkel.

Längs långväggarna sträckte sig väggfasta, förmodligen timrade bänkar, lång-

bänkarna, midt å hvilka funnos upphöjda säten, högsäten, bestämda för

husbonden och förnämligare gäster samt utmärkta genom snidade pelare. Längs

den tredje väggen, gafvelväggen midt emot ingången, sträckte sig en tredje

bänk, tvärbänken eller tvärpallen. Framför bänkarna, som voro försedda

med fotbräden, stodo borden, och i mellanrummet mellan dessa rörde sig hus-

folket och förrättades syslorna. Var skålen det enda huset eller den ständiga

vistelseorten för gårdens folk, funnos der äfven liggplatser, hvilka då voro

anbragta närmast väggen bakom bänkarna, och hvilka vi väl snarast få tänka

oss som ett slags ligg- eller sängskåp. Invändigt voro väggarna stundom

brädbeklädda och då ibland, liksom taket, prydda med sniderier och målningar,

samt vid högtidliga tillfällen klädda med en väfd och utsydd väggbonad;

likaledes voro å dem upphängda husfolkets vapen. Stundom fans i skålen ett

loft, hvilket väl ej utgjordes af något annat än ett plankgolf, lagdt öfver tak-

bjelkarna vid salens ena ände och öppet utåt det öfriga rummet. Utvändigt

omgafs huset ibland af en sluten löpgång, skot. Storleken var naturligtvis

omvexlande. Från det skogfattiga Island namnes dock en skåle, som var ända till

100 alnar lång och 10 famnar bred. Längre fram förekomma s. k. ugn stugor
med murad eldstad, hvarmed omsider följde särskildt innantak, fönstrens ned-

flyltning till väggarna och husets fördelning i flera smärre rum.

Utom skålen namnes ofta ett annat boningshus, skäm man, som synes
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hafva haft två våningar. Den öfre våningen eller löftet nytjades till sofrum

och hade ibland flera afdelningar. Vanligen sträckte det sig på en eller

flera sidor ut öfver den nedre våningen och bildade på detta sätt en öppen

eller sluten gång utanför de egentliga rummen, ett slags balkong, till hvilken

man kom upp från gården på en stege eller trappa. (Jfr Ornäshuset i Da-

larna och Kungsstugan i Örebro, fig. 358, 359, ehuru dessa visserligen äro

yngre).

Jemte de nu nämda omtalas åtskilliga andra slag af boningshus, som dock

på det hela taget likna de anförda, måhända ock mera sällan förekommit.

Af uthusen var det förnämsta buren, fatburen, gårdens förrådshus, hvari

man förvarade matvaror, kläder, dyrbarheter o. d., som ej béhöfdes för dagligt

bruk. Sannolikt hvilade denna bygnad på stolpar. Derjemte nämnas loge,

lada och kölna eller torkhus samt rum för cle olika slagen af husdjur. Stun-.

dom vill det synas, som hade fähuset, fjöset, och skålen varit förbundna

med hvarandra antingen genom en gång eller genom skålens förstuga.

g) Bondgården i Värend bestod likaledes af flera olika bygnader för skilda

ändamål. Det äldsta slaget af boningshus utgjordes, liksom skålen, af en aflång,

fyrkantig, af ett enda rum bestående bygnad, stofva eller stuga, med gaflar i

norr och söder, låga långväggar, höga gafvelrösten och uppförd af groft,

.

knuthugget timmer. Äfven här bildades genom takets framdragning ut öfver

gafveln en öppen, på stolpar hvilande förstuga, skjulet. Elden brann i äldsta

tider midt på golfvet i en med stenar kringlagd grop, grufvan; röken gick

ut och dagern släptes in genom öppningar i taket och å gaflarna, rökhål,

gluggar, vindögon. Nu mera brukas denna form af bygnader endast som

rök- eller badstuga.

En yngre form är den s. k. lågstofvan, med gaflar i öster och vester,

det öppna gafvelskjulet förvandladt till en sluten förstuga med dörr fortfarande

åt söder, samt stundom utanför denna en särskild mindre utbygnad, förstugu-

qvist eller bislag. Långväggarna voro äfven här mycket låga,, fem till sex

fot, gafvelrösten och tak deremot högre. Ryggåsen hvilar«på gafvelröstena

och mot denna stödja sig spärrarna, som uppbära det långt framspringande, med
näfver och torf täckta taket. Gafvelröstena begränsas uppåt af tvenne vind-

bräden, vind skidor, hvilka i äldre tider sköto högt upp öfver takåsen och

voro grant utskurna. Invändigt utgjordes stugan, om man undantager den

nämda förstugan, af ett enda rum, som likväl genom de i taket anbragta s. k.

kronstangerna skildes i tre afdelningar. Den nedre, närmast hufvudingån-

gen, var bestämd for den lägre och grofre hushållningen och saknade i äldre

tider vanligen golf. Här hade den väldiga, murade, med ugn och skorsten

försedda eldstaden sin plats, här fans äfven rum för smärre husdjur, såsom

nyfödda kaifvar o. d. Vid det s. k. tillamötet, der jordgolfvet slutade

och golftiljorna vidtogo, började den mellersta och största afdelningen, af

qvadratisk grundform, husfolkets vanliga och egentliga uppehållsort. In-

redningen utgjordes hufvudsakligen af breda, timrade bänkar, hvilka till-

lika tjenade till sofplatser. I den innersta afdelningen närmast vestra gaf-
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gafveln stod bordet, höga bordet eller långbordet, omgifvet af bänkar,

hvaraf en, den åt norra sidan, var något upphöjd öfver de andra och kallades

högsäte eller högstol samt jemväl tjenade som sofplats för husbondfolket;

den utmärktes genom tvenne höga stolpar, som uppburo en i granna färger

målad takhimmel. Från denna afdelning ledde en mindre bakdörr ut i det

fria. Dagen kom in dels genom gluggar å sidoväggarna, dels genom det stora

vindögat på taket, som trädt i det forna rökhålets ställe och täptes med trä-

lämmar, med hinnor och först på 1500-talet med små gröna, blyinfattade

glasrutor. Väggfönster förekommo först senare.

Jemte stofvan fans vid gården äfven ett loft, ett tvåvåningshus, mot-

svarande, som det vill synas, den fornnordiska skämman. Den nedre våningen

tjenade till förrådshus, den öfre dels till samma ändamål, dels till sofrum, och

sköt åt en sida fram öfver undervåningen, hvarigenom bildades en s. k. skunk

eller svale, loft »svale, till hvilken man kom upp från gården på en brant

stege eller trappa, bro eller loftsbro. Ofvanpå löftet fans dessutom stundom

en särskild vind, t ar re eller skulle. Längre fram sammanbygges denna

loftsbygnad med den egentliga stofvan, så att den senares förstuga förlägges

till löftets undre botten och med ingång under svalen invid loftsbron. En se-

nare förändring är den, att både svale och loftsbro dragas in, i det den senare

förlägges inom bygnaden. En sådan bygnad får företrädesvis namn af hus;

stundom uppföres vid stofvan s vestra ända ett liknande hus, nu kallad t bak-

hus, hvarigenom bygnaden med sitt låga mellanparti och de höga sidopartierna

får tycke af de sidan 298 nämda klöfsadelskyrkorna.

h) Den skånska bondgården i början af detta århundrade utgjordes af

flera bygnader, uppförda kring en fyrkantig gård med körportar dels åt byga-

tan, dels åt toften, den närmast intill gården liggande jorden. Boningshuset,

en korsverksbygnad med lerväggar, hade i midten en förstuga med uppgång

till vinden, och i fortsättning med förstugan ett mindre rum, mathuset.

P^ hvardera sidan om förstugan låg ett stort fyrkantigt rum, af hvilka det

ena kallades dag-ligstugan, det andra bär- eller sommarstugan, hvilken

senare saknade eldstad. A andra sidan da<>Ii<2;stuQan ledde en dörr ut till

steg er se t, som på en gång var kök och brygghus och hvarifrån den jern-

kainin, som uppvärmde dagligstugan, eldades. De öfriga gården omgifvande

längorna voro efter behof och särskilda omständigheter inredda till stall, logar,

redskapshus o. s. v.

Ungefär på ett liknande sätt äro de äldre bondgårdarna i mellersta

Sverige anordnade, ehuru bygnaderna här nästan utan undantag äro upp-

förda af knuthugg'et timmer. Boningshuset, en ej synnerligen hög envånings-

bygnad, har i midten en förstuga och i fortsättning med denna ett mindre

rum, vanligen kalladt kammare, i vissa nejder deremot användt som kök.

På hvar sin sida om den mellersta afdelningen finnes ett större rum, det ena,

hvardagsstugan, bestämdt till dagligt bruk och ofta tillika kök, det andra,

nystugan eller an ner stugan, till förvaring af åtskilliga värdefullare före-

mål, till herbergerande af anseddare gäster o. d. Utanför forstugudörren fin-
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nes ofta en särskild liten utbygnad, stundom öppen, stundom sluten, en för-

stuguqvist med bänkar. Uthusen synas, åtminstone vid större gårdar, i all-

mänhet ha bildat en fyrkant stundom för sig, stundom tillsammans med bo-

ningshuset. För öfrigt har deras läge naturligtvis måst rätta sig efter byg-

nadstomtens form och storlek samt öfriga omständigheter. Den gamla rök-

eller badstugan med sitt Öppna gafvelskjul förekommer ej sällan.

Emellertid har lyxen i bygnadsväg i många nejder, särdeles i bergslagen

och de skogrika nordsvenska landskapen, ansenligt tilltagit, och man finner mycket

ofta på bondgårdarna tvåvåningshus med en hel mängd rum, af hvilka likväl

en del sällan eller aldrig begagnas, ja, knapt äro inredda. De utefter statens

jernvägar uppförda banvaktstugorna och smärre stationshusen med sina fram-

springande tak, sina utsågade taklister och vindbräden, dörr- och fönsterfoder

ha också mångenstädes vid nybygnader varit mönstergifvande. Men på det hela

kan ingen fast typ sägas vara rådande, utan bygnadens form och utseende

rättar sig efter byggherrens tycke och tillgångar eller andra liknande om-

ständigheter.

13. Innan vi öfvergå till redogörelsen för andra slag af bygnader, skola

vi med några få ord nämna ännu en grupp af hus, som visserligen tjena

till inhysande af menniskor, men dock ej direkt kunna betraktas som bo-

ningar. Vi mena kaserner, fattighus, barnhus, försörjningsanstalter för ålder-

stigna, hospital, lasarett, dårhus, fängelser o. s. v. For anläggningen af alla

sådana bygnader skulle man kunna uppställa vissa allmänna regier, ja, man
har gjort det och uppställer ännu allt jemt nya. Och likväl, hvilka fel

' begås icke här! Huru ofta finner man ej, att ganska bygnadskunniga män,

som med största omsorg och noggrannhet i utlåtanden och böcker visat, huru

man på ett lämpligt sätt skall kunna förena öfyerskådlighet med afskildhet,

de förvaltande embetsmännens anspråk på beqvämlighet med tillbörlig hänsyn

till de Öfriga invånarnas välbefinnande och helsa, värme med god ventilation,

huru man öfver hufvud skall kunna undvika alla möjliga fel, huru ofta finner

man ej, att just samma herrar, när de uppgjort förslag till en sådan% bygnad,

begått misstag, som stå i den bjertaste motsats till deras läror. Och det är i

sjelfva verket ytterligt svårt att kunna tillgodose de många, ofta hvarandra

motsägande fordringar, som ställas på en sådan bygnad, synnerligen då utom

det egentliga herbergerandet afseende måste fästas vid andra, politiska, sani-

tära och sociala ändamål, hvilket ju är fallet med de flesta af dessa anstalter.

En närmare redogörelse för och belysning af dylika inrättningar är endast

möjlig i ett specialverk.

Bygnaderna i industrins tjenst kunna vi deremot göra till föremål för

en, om också kort betraktelse, for så vidt de ha att uppvisa åtskilliga ge-

mensamma drag.

Såsom vi redan sett, gafs det under de äldsta kulturperioderna intet

egentligt handtverkarstånd. Hvarje egendomsinnehafvare hade bland slafvarna

i sitt hus folk med den grad af handtverksskicklighet, som erfordrades för
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fyllandet af hans egna personliga behof. Först i den mån stadslifvet utbilda-

des, ändrades detta förhållande. Så finna vi redan i Pompejis ruiner rum,

ja, hela bygnader, hvilka voro afsedda för utöfvandet af ett bestämdt yrke.

Äfven i Tyskland framträder något liknande, i den mån städerna tilltaga i

makt. Ett förhållande utbildade sig, som länge blef oförändrad t. Medan pa-

tricierna uppförde sina ståtliga palats längs de stora hufvudgatorna, reste sig

i gränderna bredvid det ena huset efter det andra, redan genom sitt yttre

vitnande om sin egares anspråkslösare levnadsställning. Ännu stå många hun-

dra sådana hus qvar som vitnesbörd om forna tiders förhållanden; ja, dessa

förhållanden äro i många småstäder ännu på det hela taget oförändrade.

Låtom oss närmare betrakta ett af dessa hus. Yid sidan af den ej särdeles

stora porten, i hvars poster muselkrönta nisjer med säten äro inhuggna,

står ett städ, och deremot lutar sig ett haillardigt jerngaller. En med prydliga

snirklar försedd jernstång sticker ut öfver dörren, och vid stången hänger en väl-

dig nyckel, som svänges af och an i vinden, när denna pressas fram genom den

trånga gränden. När vi kommit in genom porten, finna vi till venster en

dörr, som leder in till en låg verkstad. Framför de låga, tätt intill hvarandra

sittande fönstren åt gatan sträcker sig ett långt verkbord, vid hvars skrufstäd.

väl sex eller flera flitiga gesäller fila, borra eller arbeta på annat sätt. I

bakgrunden lågar under en långt framskjutande spiselkappa elden, upplifvad

af en jättelik bälg. A andra sidan förstugan ligger en liten förrådskammare,

och bakom denna leder en mörk vindeltrappa upp till boningsrummen. Så

voro nästan alla handtverkshus anordnade till midten af 18:e århundradet.

De sista hundra åren ha här, liksom på så många andra områden, medfört en

nästan total oinstörtning.

De många uppfinningarna, som med rastlös fart följa hvarandra, den all-

männa stegringen i anspråk på komfort och beqvämlighet, ha Ökat yrkenas antal

och derjemte medfört en fördelning af arbetet, som med hvarje dag framträder allt

skarpare. I sammanhang härmed har antalet småmästare i de olika yrkena

förminskats, på samma gång den stora industrin tagit öfverhand. En följd

häraf är åter, att den forna patriarkaliska och innerliga förbindelsen mel-

lan bostad och verkstad upphört, och att den senare i stället förvandlats

till fabrikslokal. Den stora industrins utveckling har härmed öppnat ett

nytt, förut knapt kändt område för den borgerliga bygnadskonstens verk-

samhet och framåtskridande. För hundra år sedan tänkte man vid anläggan-

det af en verkstad på ingenting annat än att åstadkomma ett efter mästarens

önskan afpassadt större rum med i bästa fall god belysning, en beqväm ut-

och ingång samt måhända en eldstad med sitt rökfång. Nu måste man skaffa

en särskild, i fråga om utrymme, belysning, uppvärmning o. s. v. ändamåls-

enlig lokal för hvar och en af de till den i fråga varande fabrikationen hörande

specialsyselsättningarna. Men, dessa lokaler måste derjemte sluta sig till

hvarandra på ett sådant sätt, att de föremål, som skola bearbetas, aldrig

onödigtvis behöfva föras fram och tillbaka, utan som råämnen kunna inkomma

vid ena sidan af etablissementet för att efter fullbordad vandring genom de
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olika lokalerna komma fram i den andra som färdiga fabrikat. För att

kunna lösa en sådan uppgift, måste byggmästaren känna åtminstone det yttre-

förloppet af och den inbördes ordningen mellan de olika förrättningarna. En
anvisning om byggandet af fabriker skulle alltså sönderfalla i lika många af-

delningar, som det gifves s]ag af fabrikationer. Och deras antal uppgår redan

till många hundra. A andra sidan ges det dock flera egenskaper, hvilka äro

eller åtminstone borde vara gemensamma for alla fabriksanläggningar.

Den första fordran gäller arbetslokalernas rymlighet och lättheten att

öfverskåda dem. Denna medför nödvändigheten af större rum. Härigenom

bli antingen temligen komplicerade takkonstruktioner nödvändiga, eller måste

man, om dessa skola undvikas, uppställa pelare i sjelfva salarna. Då alltid

en mängd menniskor sysla i en sådan bygnad, som clerjemte ofta inrymmer

maskiner, ja, ångmaskiner eller andra lör fabriksdriften erforderliga inrättnin-

gar, måste man naturligtvis vidtaga nödiga försiglighetsmått mot eldfara.

Här visar sig nu jernbygnaden i högsta grad ändamålsenlig, då denna bättre-

än någon annan konstruktion kan fullständigt ersätta ytterväggarna genom

fönsterrader. Men framför allt är det nödvändigt, att byggmästaren redan

vid ritningarnas uppgörande råd för sig med maskinuppsättaren och andra

tekniker, så att han på förhand kan taga noggrann hänsyn till maskindelarnas

storlek, ställning, vigt o. s. v., till hjulstockars och maskinremmars riktning

och gång, äfvensom till riktningen och läget af de olika rörsystemen för gas-,,

vatten- och värmeledningar. Om dessa rör, hvilka likt ådror slingra sig

genom hvarje modern fabriksbygnads kropp, ej tagas med i beräkningen vid

förslagens uppgörande, kunna de obehagligaste, ja, ofta farligaste olägen-

heter uppstå vid deras senare anbringande. Beqväma, rymliga trappor, gar-

derober, frukostrum för arbetarna, kontor och tillsyningsrum med fri öfversigt

öfver arbetslokalerna o. s. v. äro fordringar, som knapt behöfva nämnas.

Hvad slutligen den yttre utstyrseln beträffar, misslyckas den ganska ofta, ehuru en

riktig lösning af frågan ingalunda är så svår, som man vanligen tror. Denna

brist på framgång har vanligen sin grund deri, att man till bygningen fogar

en efter någon af de kända stilarna komponerad fasad och härigenom ger

henne en för hennes bestämmelse främmande karakter. Låter man deremot

ej binda sig af tanken på någon af de kända stilarterna, utan det yttres

proportioner, mått och detaljer utan tvång utveckla sig ur anordningen af

det inre, ur skiljeväggarnas, takens och stödens konstruktion, ur fordringarna

på ändamålsenlig fördelning af ljus och luft, skall det yttre af sig sjelft bli ett

sant uttryck af det inre och såsom sådant erbjuda de rätta utgångspunkterna

för en utbildning i riktningen åt det sköna. Ty här beror skönheten ej på

tillsatta prydnader, utan på en rytmisk, den inre ändamålsenligheten uttryc-

kande fördelning af massorna; och lika litet som man bor sätta till något,,

som ej sammanhänger med ändamålet, lika litet bör man dölja eller skymma

undan någon del, som är nödvändig för uppnående af detta samma ändamål.

Svenska industriela anläggningar. Vid anläggandet af de svenska in-

dustriela inrättningarna har man, med undantag för de gamla bergverks- och
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bruksanläggningarna, äfvensom måhända sågverk o. d., i allmänhet följt ut-

ländska mönster, naturligtvis med de förändringar, som lokala omständigheter

och en rikare tillgång på timmer här och der medfört. Utom de sidan 351

under afdelningen om arbetarbostäder omtalade fabrikerna och bruken med
den der införda utsigten af Dannemora gruffält och bergverksbygnader, h vilka

kunna tjena som exempel på en gammal svensk anläggning af det slag, då

grufvorna upptäcktes redan mot slutet af 1400-talet, nämna vi här Kar is viks
klädes- och yllefabrik strax utanför Stockholm, anlagd år 1857 helt och

hållet efter engelskt mönster (fig. 400). Det då temligen nya systemet af jern-,

sten- och glaskonstruktion har här till en del blifvit tillämpadt och i en ej

ringa måttstock. Den största fabriks- eller arbetslokalen, hvilken å afbildnin-

Karlsviks fabriksbygnader i Stockholm.

gen synes till höger, utgöres nämligen af ett enda kolossalt rum med om-

kring 40,000 qvadratfots golfyta eller mera än 2
/3 :dels tunnland och med

rum för 147 väfstolar, säkerligen den största sal i Sverige, försedd med glas-

tak, som hvilar på 121 ihåliga jernkolonner, hvilka tillika tjena som aflopps-

rör för regn- och snövatten. Genom en liten på jernstöttor hvilande jernväg

står denna stora sal i förbindelse med en annan bygnad, der materialet blan-

das och kardas. Eärjemte finnas åtskilliga andra större och mindre bygnader

för olika, i sammanhang med fabriksrörelsen stående ändamål.

En af vårt lands märkligaste industriela anläggningar är likaledes Jön-

köpings tändsticksfabrik (fig. 401) med dess öfver hela verlden kända
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och eftersökta fabrikat, de svenska tändstickorna. Fabriken, som anlades

1845 i en förhyrd lokal, förflyttades år 1848 till sin nuvarande plats. Till

en början uppfördes alla fabriksbygnader af trä, men på de sista 10 åren ha

endast stenhus blifvit bygda, hvaribland en del af rätt betydliga dimensioner:

den största arbetssalen upptager en yta af ej mindre än 19,400 qvadratfot.

Tillverkningen, som år 1871 representerade ett kapitalvärde af nära en och

en half million rdr, kräfde då 132 olika maskiner, som drefvos af fyra ång-

maskiner, till hvilka sedan kommit en femte.

Det jemväl i Jönköping belägna Munksjö pappersbruk, som anlades

först 1862, har sedan den tiden varit stad t i ett ständigt framåtskridande.

Arbetslokalerna, om hvilkas yttre fig. 402 ger en föreställning, utgöras af två

"EVALD HANStN

Fig. 401. Jönköpings tändsticksfabrik

större salar, två mindre rum för ångmaskiner, hvaraf en på 72 hästkrafter,

<en s. k. holländarsal för lumpens blekning och en lumpsorteringssal.

Bygnaderna i det offentliga lifvets tjenst måste likaledes i korthet om-

nämnas, då de bilda en af de vigtigaste bygnadsgrupperna.

Medan fordringarna på industriela bygnader högst betydligt afvika

från äldre tiders anspråk, är detta i vida mindre grad fallet i fråga om
bygnadei\ i det offentliga lifvets tjenst. Samfunds- och statslifvets former ha

undergått mångfaldiga ombildningar, de sällskapliga njutningarna ha i många

afseenden blifvit förfinade och förandligade, men allt detta har likväl inverkat
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temligen litet på de egentliga grunddragen. Ja, i inånga fall kan man påstå,

att den nyaste tiden rätt mycket närmar sig äldre förhållanden. Förvaltning oeh

lagskipning utöfvades och handhades då hufvudsakligen vid sammankomster och

rådplägningar. Men efter medeltidens slut trädde den skriftliga behandlingen af

målen allt mer och mer i första rummet. De stora, for sammankomster afsedda

salarna delades i små skrifrum. Men sedan en stor del af de ärenden, som

ännu för några få årtionden afgjordes af embetsverken, blifvit lagda i händerna

på rådplägande församlingar, har man måst återupptaga de ända till medelti-

Fig. 402. Munksjö pappersbruk.

dens slut vanliga formerna för embetsrum och domsalar. Hos halfvilda eller

på ett lågt kulturstadium stående folk var för detta ändamål en inhägnad

eller en öppen hall tillräcklig. Hos greker och romare, äfvensom under den äldre

medeltiden, utgör hallen ännu den hufvudsakliga delen af bygnaden, dock

anordnas omkring henne en del små rum för de tjenstförrättande embetsmännen.

för bevarande af dokument o. s. v. Sedan hallen efter medeltidens slut

blifvit nästan alldeles utträngd, framträder hon nu som det vigtigaste af rum-

men i sådana bygnader. I synnerhet är detta fallet med parlamentshus, råd-

hus och rättegångsbygnader.
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Äfven vid bygnader, som stå i den andliga utvecklingens tjenst, finner

man många anknytningspunkter till de äldre formerna: så i fråga om teatern,

hvilken allt mer och mer återgår till de antika förebilderna och nästan blott

genom bibehållandet af sitt tak skiljer sig från romarnas praktbygnader.

Dock ha äfven på detta område nya arter uppstått; andra ha fått en

betydelse, som man for kort tid sedan knapt hade kunnat ana. Till de nästan

helt och hållet nya slagen af bygnader höra museer, konsertsalar och utställ-

ningsbygnader; till dem, som utvecklat sig på ett hittills ej anadt sätt, alla

bygnader för undervisning, universitet, akademier, gymnasier, skolhus af alla

slag, institut för blinda och döfstumma o. s. v. Medan i fråga om museer

och utställningslokaler, konsert- och balsalar m. m. fordringarna på ett sätt äro

stora, men alltid temligen enkla, i det man vill åstadkomma rymliga, väl

belysta och i akustiskt afseende fördelaktiga salar eller sträckor af rum, bli

cle anspråk, hvilka man med rätta ställer på väl anordnade undervisnings-

anstalter, dag från dag allt mera omfattande, allt mera mångsidiga och kom-

plicerade. Att uppställa några bestämda regler för anläggandet af dylika

bygnader, faller sig svårt, då hela saken befinner sig i samma tillstånd af

fortgående utveckling som frågan om arbetarbostäder. Till och med den del

af skolbygnadsfrågan, hvilken väsentligen gått framåt genom enskilda, på de

sista åren gjorda uppfinningar, har ännu icke blifvit tillfredsställande löst. Vi

mena här den följd af uppfinningar, som har afseende på skolrummens venti-

lation och belysning, på konstruktionen och anordningen af bänkar och skrif-

bord, och som har till sitt mål att undanrödja de hinder för barnets kroppsliga

utbildning, som de i senare tider så betydligt stegrade anspråken på andlig

utveckling kunnat medföra*). Ty blott der, hvarest den enskilde är i and-

ligt och kroppsligt afseende frisk, kan en sund allmänarida, ett kraftigt sam-

hällslif utveckla sig. Men först i samhällslifvet, först genom gemensam verk-

samhet, når menniskan det henne förelagda målet. Denna sanning, hvilken den

bildade menniskan fullt medvetet erkänner, föresväfvar redan halfvilden som en

omedveten aning och drifver honom att sluta sig ej blott tillsammans med
sin familj, utan med en större krets af likar. Den första yttringen af denna

samhällsdrift är föreningen af flera bostäder till gemensamma byar.

*) Som bekant, intager Sverige, särskildt i fråga om anordningarna för undervisningen på

lägre stadier, en framstående plats, något som också vid flerfaldiga tillfällen, såsom vid de

senaste stora utställningarna, i utlandet vunnit erkännande.



Louvrens förening med Tuilerierna.

Stadsanläggningar.

Olika slag af orter. — Städernas uppkomst. — Yal af plats. — Gator

och offentliga platser, gatregleringar, flyttning af hus, stadsplaner,

kloaker, vattenledningar, gatulysning m. m.

Ä,.ijLfven hos halfvilda folk finner man sällan en enda familj boende för sig i

fullkomlig afsöndring från andra. Men så snart med den stigande odlingen

behofvet af tankeutbyte ökas, ja, redan när bekantskapen med jordens värde

leder till uppkomsten af egentlig egendom, känner menniskan, dels i följd af

samhällsdriften, dels för att så mycket lättare kunna försvara sig, ett begär

att sätta sig i närmare förbindelse med andra. Och der menniskorna sluta

sig närmare tillsammans, der resa sig äfven boningshusen i grupper och or-

ter: byar, köpingar eller städer, uppstå.

Anledningarna till köpingarnas och städernas uppkomst ha i olika länder

och på olika tider varit mycket skiljaktiga. I allmänhet kan dock sägas, att

de bildat sig omkring en medelpunkt, som på den spridda befolkningen i

trakten utöfvat en tilldragande verkan. Sådana medelpunkter ha varit den

religiösa kultens hufvudorter, marknads- och tingsplatser samt höfdingarnas

bostäder, vidare orter, som genom sitt läge vid vad eller broar öfver floder-
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na, vid föreningspunkten mellan stora stråkvägar, vid kusterna och de segel-

bara floderna, vid en källa i. öknarna eller genom andra naturförmåner voro

gynsamma för varuutbytet, fisklägen, främmande eröfrares befästade lägei\

kolonier och faktorier, riddarborgarna i de länder, der feodalismen fått

insteg, kloster och biskopssäten, samt i nyare tider styrelseresidens, stora

fabriksanläggningar, jernvägsstationer, utskeppningsorter för jordbruks- och

industridistrikt, landstigningsplatser för guldsökare och andra utvandrare,,

m. m.

Hvar de första städerna uppstodo, är omöjligt att med någon grad af

visshet uppgifva. Otvifvelaktigt ha de af naturliga orsaker uppväxt samtidigt

på vidt skilda håll. Vi veta blott, att de i Kina funnits sedan de äldsta ti-

der, och indernas heliga böcker innehålla redary noggranna föreskrifter i af-

seende på anläggningen af större och mindre orter. Vid historiens början

möta oss stora och rika städer i vestra Asien och Egypten. Grekland blef

en moder för blomstrande städer vid Medelhafvets kuster, och på de ställen,

der Kom planterade sina örnar bland de kufvade folken, förvandlades snart

de befästade lägren till lifliga handelsstäder, hvarifrån de spridde sitt infly-

tande och sin civilisation. En stor mängd städer i Spanien, Frankrike, Eng-

land och Tyskland har på detta sätt uppkommit.

Sedan romarna dragit sig tillbaka, följde stormännen i de nyssnämda

länderna deras exempel, i det de tvungo sina underhafvande och lifegna att

bosätta sig i omedelbar närhet till deras befästade borgar, ja, oftast inom dess

yttre ringmur. Äfven af den sjelfegande klassen slogo sig några mindre

mäktiga ned inom skyddet af dessa befästningar, och så uppkommo, borger-

skapen. Der läget eller borgherrns mera lysande hofhållning och vidsträck-

tare makt framkallade en lifligare samfärdsel höjde sig dessa orter till rang

af städer: på de ställen deremot, der dessa gynsamma vilkor saknades, for-

blefvo de blott och bart riddargods. De egentliga byarna, slutna grupper af

fria jordegare, synas i början äfven varit försedda med befästningar (jord-

vallar, palissader).

Våra svenska städer ha till större delen uppvuxit omkring gamla offer-

och tingsplatser, handelsorter, biskopssäten, qvarnstäder, grufvor, fisklägen o.

s. v. Så Upsala, Torshäila, Sigtuna, Stockholm, Södertelge, Arboga, Söder-

köping, Kalmar, Visby, Skanör, Vexiö, Norrköping, Sala, Falun, eller om-

kring välbelägna utskeppningsorter, såsom Göteborg, Gefle och de norrländska

städerna i allmänhet. Några feodalborgar ha aldrig i vårt land bildat kärnor

för stadsbildningar.

Helt annat var deremot förhållandet i Tyskland och andra länder i mel-

lersta Europa. De mindre orter och städer, som här uppstodo, kunna efter

sättet för sin uppkomst delas i tre eller fyra grupper.

Den första af dessa grupper bilda de nyssnämda borgorterna. De

stödja sig dels på romerska, dels på tyska, men efter romerskt mönster bygda

borgar. Sättet för deras anläggning är ytterst olika och har tydligen berott

af hvarje särskild borgherres suveräna godtycke. Vid valet af plats var sä-



OLIKA SLAG AF ORTER. 367

kerheten mot anfall bestämmande, liksom äfven omfånget af samma orsak

måste vara mycket begränsad t.

Den andra gruppen omfattar de orter, som bildade sig omkring kyrk-
liga nybyggen. Missionärerna bygde kyrkor eller kapell, omgåfvo dem med
celler och merendels äfven med befästningar. De omvända satte sig ned i

Fig. 404. Stadsbild från 14:e århundradet.

grannskapet af klostret, och så uppstodo köpingar eller städer, som i afseende

på form och storlek voro underkastade alldeles samma vilkor som borgorterna.

Äfven här utöfvade tydligen presten eller den af honom använde byggmästa-

ren större inflytande än det nationelt egendomliga. I synnerhet spelade de
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• mäktiga biskoparnas residens i förhållande till de omkring dem uppstående

orterna, ja, äfven till hela trakten, nästan samma roll som riddarnas borgar.

Den tredje gruppen bilda de byar och köpingar, som anlades af fria

germaner utan direkt medverkan af några mäktiga individer och utan att

det kan med visshet utrönas, om det skett före, under eller efter de ifråga-

varande trakternas kristnande. Då de till större delan förekomma vid punk-

ter, der handelsvägar korsa hvarandra eller der de vägfarande af gammalt

brukat taga nattqvarter, ha de hufvudsakligen trafiken att tacka för sin till-

komst. De ligga derför också vanligen i en eller två långa husräckor utmed

vägkanten eller stranden af en flod, o. s. v. När invånarnas antal så till-

växte, att husräckans fortsättande i en enda linie skulle försvårat trafiken på

stället, anlades en parallelgata, som genom en eller flera tvärgränder förena-

des med den första. De saluplatser, som uppstodo, erhöllo sålunda af sig sjelf

en fyrkantig form. Med utstakning och mätning gjorde man sig ej syn-

nerligt besvär, och sålunda ha dessa anläggningar endast i sina grunddrag en

regelbunden form.

Den fjerde gruppen bilda slutligen de slaviska orterna, som utmärkas

af sina kretsformiga gator. De särskilda gårdarna i en sådan slavisk by

(man finner dem i Mecklenburg, Pommern, Sachsen, Böhmen ej mindre än i

Ryssland) bilda en ring omkring en i det närmaste kretsformig öppen plats,

som endast på ett ställe har en ingång och i midten innehåller en dam, vid

hvilken ett kapell reser sig, medan kyrkan ligger inkilad mellan gårdarna.

Bakom dessa ligga ytterst i periferin trädgårdarna. Samma grundplan förete

äfven de slaviska städerna. Rundt omkring den ringformiga saluplatsen lade

sig huskretsarna, den ena utanför den andra och åtskilda af koncentriska ga-

tor med tvärgator, hvilka som radier åt alla håll utstrålade från det i mid-

ten liggande torget. En sådan grundplan ha bland andra städer Moskva och

Erfurt.

Redan i slutet af 10:e århundradet insåg man nödvändigheten att vid

byggandet i städerna sätta gränser för den enskildes godtycke. Från denna

tid finnas bygnadsordningar för Strassburg, Hildesheim, m. fl. De ofantliga

framsteg samfärdseln gjort, den med odlingen ökade tryggheten, det allt mer

utbredda välståndet ha haft till följd, att nu mera en oändlig mångfald råder

i afseende på orternas storlek och anläggningssätt. Man behöfver ej längre

göra afseende på en mängd yttre omständigheter, som förr hindrade en friare

rörelse på detta fält. Sålunda uppstod småningom en mängd slag af orter,

som man förr ej kände och Vid hvilkas anläggande man nästan endast behöf-

ver taga hänsyn till invånarnas lefnadssätt och förvärfskällor, ty ej ens den

omgifvande naturen spelar längre en så herskande rol, sedan menniskan ge-

nom sina uppfinningar satt sig i stånd att göra henne sig underdånig.

Yi vilja bland dessa olika slag af orter här endast exempelvis uttaga det,

som för vår tid måhända är mest utmärkande, fabri k sorten. Medan i den

lilla fabriksorten fabriken bildar medelpunkten på samma sätt som borgen i

medeltidens borgorter, utgöres den i de större fabriksstäderna af anstalterna
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för den allmänna samfärdseln, således postkontor,, telegrafbyrå, hotell för re-

sande o. s. v. äfvensom af de handelsbodar, som förse befolkningen med de

dagliga lifsförnödenheterna. Ja, på senaste tiden ha till och med bangårdarna

for persontrafiken ryckt in i denna medelpunkt, medali fabrikerna, som likväl

i sådana städer just äro det herskande och lifvande elementet, draga sig till-

baka till den inre förstaden, der då äfven bangårdarna för godstrafiken, spe-

ditionskontoren o. s. v. befinna sig. I äldre städer, som först nyligen blifvit

fabriksstäder, bor en del af arbetarna ännu i den inre staden. Dock tages

denna allt mera i beslag af handelskontor, upplag o. s. v., och embetsmännen

och arbetarna flytta nu ut till den yttre förstaden. Äfven i handelsstäderna

gör sig en sådan fördelning allt mera gällande. I närheten af trafikens cen-

tralpunkter, de må nu bestå i en bangård, en grupp af bangårdar eller i en

hamn, trängas magasinen och kontoren vid gatorna, kajerna och kanalerna,

der den ständigt växande trafiken har att kämpa med en nästan oupphörlig

stockning. Till dem sluter sig så tätt som möjligt en annan grupp, innehål-

lande, hotell, butiker, handelskontor, embetslokaler o. s. v. Omkring dessa

båda grupper ligger först en gördel af bostäder för sådana personer, som en-

dast ha en liten stund ledig till intagandet af sin middag, således kontorister,

tjenstemän, det högre slaget af arbetare, m. fl. Derpå följer en sista gördel:

fabrikanternas och köpmännens eleganta bostäder i flera grupper, mellan

hvilka här och der grupper af arbetarbostäder ligga inskjutna.

Naturligtvis kan här ej vara fråga om att uppställa en ständigt under

alla förhållanden återkommande typ; det sagda skail blott antyda de allmän-

naste drag, som i följd af samfärdselns fordringar äro mer eller mindre skarpt

utpräglade, alldeles som i hvarje residensstad slottet med de omgifvande rege-

ringslokalerna skall bilda medelpunkten, utan att man clock skulle kunna

finna två residensstäder, som äro anlagda efter alldeles samma plan. En så-

dan likformighet anträffas ju ej ens hos den klass af städer, som dock i sin

utveckling är mest af alla bunden af fasta regler. Vi mena fästningsstä-

derna, hvilka dock, som det är att hoppas, allt mer skola försvinna, ju mer

man skall inse ändamålsenligheten af att öppna de hittills mellan fästnings-

verken inklämda städerna och endast skydda dem genom en på tillräckligt

afstånd uppförd kedja af detacherade fästen, eller ännu bättre, anlägga nya

fästningar, befästade läger, der endast plats inrymmes åt de för truppmassorna

nödiga kasernerna, förråden, verkstäderna, stallen o. s. v.

Den rika, mångfaldiga utbildning samhällslifvet under den nyare tiden

erhållit har, i synnerhet i närheten af stora städer, af bad- och brunnsorter,

i trakter af ovanlig naturskönhet o. s. v., från byarna och småstäderna så

godt som helt och hållet utträngt det enkla lif, som förr der var rådande, för

att bereda rum åt invånarna i de stora städerna, som här under en tid af året

hvila ut sig från det nervförslappande arbetet och den ännu mera tröttande

jagten efter njutningar på den egentliga boningsorten. Sålunda uppstodo och

uppstå alltjemt bad-, förlustelse- och vederqvickelseorter, hvilkas anordning-

beror af de ändamål, som dermecl afses. Men just emedan dessa ändamål

Uppfinningarnas bok. I. <"**
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med all sin skenbara likhet äro så oändligt olika, kunna för dylika anlägg-

ningar inga bestämda regler uppställas.

Anläggning af alldeles nya städer och dermed jemförliga orter förekom-

mer endast undantagsvis i redan tätt befolkade länder, såsom största delen af

Europas stater; men i Amerika, Australien, vissa delar af norra och Östra

Europa samt andra trakter, der landet ännu är till stor del antingen alls icke,

eller endast glest bebygdt, förekommer det desto oftare. Läget af sådana or-

ter beror dock sällan af fritt val. De uppstå af sig sjelfvå och med nöd-

vändighet der, hvarest samfärdselns lagar och affärsrörelsens behof bestäm-

ma. Endast i detaljerna kan läget mer eller mindre ofta lämpas efter tycke

och smak; men då så ske kan, bör man egna omsorg åt valet af plats med
hänsyn till markens beskaffenhet, höjder och dalbildningar, vattenafloppen,

solbelysning och dylikt.

Gator. Dessa äro icke till endast för rörelsens skull. De hafva dess-

utom den lika vigtiga bestämmelsen att bereda tillgång till ljus och frisk luft

i bostäderna. För rörelsens behof är det i allmänhet icke nödigt att göra

gatorna mycket breda; endast hufvudvägarna för trafiken, särdeles i de stora

städerna, fordra af sådan orsak en större bredd. Men när man skall fästa

tillbörligt afseende på sundhetens fordringar, blir förhållandet ett annat. I

städerna bor en stor folkmängd tätt sammanhopad, omgifven af alla dessa

orenligheter af olika slag, som äro oskiljaktiga från en sådan samling af men-

niskor med deras hushåll, husdjur och mångartade yrken. Här är det af yt-

tersta vigt, att de täta husmassorna på lämpliga afstånd i olika riktningar

genomkorsas af breda vägar, der den friska luften kan obehindradt och i rik-

lig mängd strömma in. Af ej mindre vigt är, att det för alla iefvande vä-

sendens välbefinnande så nödvändiga ljuset i rikt mått får fritt tillträde till

boningsrummen, dervid äfven bör tillses, att, så vidt möjligt, solstrålarna

kunna någon stund af dagen komma in i rummen.

Med hänsyn till allt detta böra gatorna göras tillräckligt breda. Något

visst mått såsom det absolut riktiga kan naturligtvis ej angifvas. Många in-

verkande omständigheter, och deribland behofvet af omvexling, för att und-

vika allt för stor enformighet och tillfredsställa skönhetssinnets fordringar,

göra, att icke alla slags gator böra få lika bredd. Omkring 60 fot är ett

mått, som man allt mera synes i tillämpningen anse icke böra annat än un-

dantagsvis understigas. En gatubredd af omkring 40 fot betraktas nu mera

nästan Öfver allt såsom den minsta, som vid nyanläggningar under några om-

ständigheter må tillåtas. Men å andra sidan bör äfven tillses, att gatorna ej

göras allt för breda. Så kallade esplanader, med planterade promenader i

midten och korgator på sidorna, kunna utan olägenhet få snart sagdt huru

stor bredd som' helst, blott de smakfullt ordnas. Vanliga gator åter blifva,

om de erhålla en allt för stor bredd, obehagliga och förefalla ödsliga. Det

är gifvet, att äfven gatornas längd inverkar bestämmande på den bredd, som

åt dem bör ^ifvas. Ju större längden är, desto större bredd fordras.
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Offentliga platser. Om gatorna äfven erbjuda tillräckligt utrymme for

clen vanliga rörelsen, inträffa dock i hvarje stad tillfällen, då den betydligt

ökade trafiken kräfver större platser att röra sig på. Vi vilja här endast

erinra om marknaderna, torgdagarna, utställningarna i fria luften, m. m.

Framför allt i sanitärt hänseende blifva sådana öppna platser alltid af stor

vigt. Men antingen de nu endast afse trafiken, eller för sundhetens skull äro

planterade med träd och buskväxter och försedda med springbrunnar, eller

för höjandet af skönhetssinnet och fosterlandskärleken prydda med konstverk

och ärestoder, o. s. v., måste de vara temligen jemt fördelade. I synnerhet

böra de, om än i mindre dimensioner, ej saknas der, hvarest flera gator stöta

tillsammans. Men äfven de större öppna platserna få ej allt för sällan före-

komma. Kan man också ej med ett trollslag framkalla alléer, springbrunnar,

statyer m. m., bör rnan dock ej låta sådana platser allt för länge vara i oord-

nadt skick, ty vårdslösade stadsdelar befrämja ej rörelsen. Invid sådana stora

rymliga platser är rätta stället för offentliga bygnader, som ej få inklämmas

i trånga gator eller i aflägsna hörn af staden, Mönster för sådana offentliga

platser, som med regelbundenhet förena en angenäm omvexling för ögat, äro

i synnerhet slottsplatsen i Madrid, Place de la concorde och Place du carrou-

sel i Paris, Lustgarten i Berlin, bangårdsplatserna i Nimes och Hannover m. fl.

Huru man vid byggandet af nya stadsdelar skall förfara, derpå ger oss

Englands gigantiska hufvudstad exempel, som förtjena uppmärksammas. I

synnerhet äro de nya stadsdelarna, som merendels uppföras af husspekulanter,

med god smak anlagda.

Men så ifrigt man än i våra dagar bemödar sig att godtgöra förflutna

århundradens synder och i stället för de trånga, krokiga gator och torftiga

offentliga platser, som medeltiden lemnat oss i arf, skapa luftiga och breda

gator samt vid nybygnader sörja för smakfullt anlagda platser, har dock den

nyare tiden i detta hänseende ej mäktat åstadkomma någonting, som kan

mäta sig med hvad Greklands städer under sin blomstringstid och sedermera

det verldsbeherskande Rom haft att uppvisa. Vi vilja här endast exempelvis

tala om en af dessa platser, det egentliga forum romanum. Hela platsen

hade formen* af en långsträckt, oregelbunden rektangel, hvars östra hälft ut-

gjorde borgarförsamlingarnas comitium, medan den med en mängd stat}7er

prydda vestra delen var det egentliga forum. I platsens bakgrund såg man
capitolii kulle höja sig med sina tempel och palats. På norra sidan gick ut-

med den heliga gatan en ofta afbruten rad af kolonnader, utmärkande front-

sidorna af de ståtliga basilikor, som här blifvit uppförda. Midt emot sågs

regian (boställe för pontifex maximus) och Vestas tempel, omslutande det

runda kapellet med den heliga elden.

Härtill slöto sig andra praktbygnader, utanför hvilka skrifvarnas byråer,

handelsbodar m. m., alla rikt dekorerade, voro uppstälda. Nästan hvarenda ro-

mersk stad egde ett på detta sätt ordnadt forum. Fig. 405 föreställer ett sådant

forum, rekonstrueradt efter ett sorgfälligt studium af Roms ruiner och de

gamla författarnas beskrifningar.
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Torgen och de andra offentliga platserna i norra Europas äldre städer

äro tätt omgifna af hus, och sommartiden glöder stenläggningen ordentligt

under solens brännande strålar. Så är det hos oss, högt odlade européer.

II-
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Japaneserna deremot, öfver hvilka många äro så benägna att göra sig lustiga,

förstå lika väl som de gamla egypterna och araberna i Spanien att uppskatta

fördelen af planteringar inuti städerna. I Europa hade genom bristen på ut-

rymme i de allmänt befä siade städerna husen småningom blifvit så hopträng-

da, att knappast ens de för trafiken oundgängliga salutorgen, men deremot

så godt som ingenstädes några planterade platser fun nos qvar. Den nya ti-

den har medfört en förbättring i detta som i så många andra hänseenden.

De gamla fästningsverken, som höllo städerna i ett tillstånd af beständig qväf-

ning, föl lo det ena efter det andra, och de forna vallarna förvandlades till

skuggrika promenader. Paris' och många andra franska städers bulevarder

ha tillkommit på detta sätt. I Tyskland var Leipzig en af de första städer,

som omgåfvo sig med en gördel af lummiga alléer i de gamla fästningsval-

larnas ställe. Ingenstädes har man dock i detta hänseende gjort mera än i

England, der ej blott hufvudstaden, utan äfven alla de större städerna utom

sina salutorg äro försedda med parker och »squares», planterade platser så

jemt som möjligt fördelade öfver stadens hela yta.

De offentliga platserna i Europas större städer prunka visserligen ej med

ett så rikt antal af konstverk, som romarna sammansläpade från alla sina

eröfrade provinser, men i stället prydas de allt mera af vackra prof på fo-

sterländsk konst. Visserligen sakna de de praktfulla hallarna, men i stället

fläkta doftande lindar svalka och vederqvickelse åt de af kammarluften tryckta

lungorna. Visserligen förvåna ej nutidens offentliga bygnader med ofantliga

massor, vid hvilkas uppförande tusentals olyckliga slafvar måst tillsätta lif-

vet, rnen i stället vitna våra bygnader om ett sinnrikt användande af natur-

krafterna, och med dessas tillhjelp åstadkomma vi underverk, som för femton

århundraden sedan skulle varit otänkbara. Vid den nyligen gjorda ombyg-

naden af Paris skonade man h varken nya eller gamla bygnader, ja, man gick

så långt, att man sågade af hus på midten från takåsen till grunden, derefter

flyttade den ena hälften öfver till den andra sidan af den nya gatan, hvarpå

de båda öppna sidorna af de skilda delarna tillslötos med nya fasader. Detta

arbete, transporten iaf halfva eller hela hus, är en af den nu varande byg-

nadsteknikens mest förvånande bragder. Lyckades det redan 1455 florentina-

ren Aristoteles Fioravante att skjuta ett torn i Bologna 30 steg från sin

plats samt att räta ett annat i Venezia ur dess lutande ställning, har man
sedan dess i flyttning af bygnader uppnått en nästan otrolig öfning och sä-

kerhet. Förfarandet härvid är af en beundransvärd enkelhet. Man under-

gräfver husens grund, inskjuter under murarna bjelkar, anbringar under dem

domkrafter, lyfter med deras tillhjelp huset, lägger rullar eller valsar inunder

det och skjuter det så framåt. Att endast lyfta det är naturligtvis en myc-

ket lättare sak, då skakningar härvid ej äro så mycket att befara som vid

flyttningar. Sin mest storartade användning har denna metod funnit i Ame-
rika, der man lyfte samtliga husen i Chicago, en stad som då räknade 100

tusen invånare, något öfver 5 fot i höjden, emedan hela staden hotade att

sjunka ned i ett träsk.
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De nya finska stadsplanerna. För vårt fädernesland är just i närva-

rande tid frågan om goda stadsplaner af mer än vanligt framstående vigt.

I följd, af landets hastiga utveckling och jernvägsnätets utbredande uppstå nya

städer och dermed jemförliga platser, och de gamla tillväxa med en hastig-

het, hvarom vi förr ej gjorde oss en föreställning. Vid en sådan tidpunkt

bör ingenting underlåtas för att rädda allt hvad räddas kan samt bereda åt

vår blifvande talrika stadsbefolkning sådana boningsorter, att ett till kropp

och själ friskt slägte der kan utveckla sig och fortlefva. Det behöfver ej

erinras om allt det kroppsliga och andliga elände med deraf härflytande soci-

ala vådor, som alstras och underhållas genom trånga, osnygga och osunda

städer. De flesta europeiska länder sucka under bördan deraf, utan att man
ändock klart gör sig reda för den stora andel, städernas felaktiga inrättning

har i det onda, hvaraf samhällena lida.

Det finnes äfven en annan vigtig anledning för oss att bereda ändamåls-

enliga stadsplaner. Städerna i Sverige byggas till största delen af trä. Med
den tilltagande folkmängden och verksamheten tilltaga också anledningarna

till eldsolyckor; de lättade tillfällena till brandförsäkringar bidraga att öka

sorglösheten i afseende å eldens vårdande; de med städernas tillväxt allt mera

hopade bygnaderna vidga fältet för eldens härjningar. Allt detta innebär

stora faror för städerna. En väl ordnad eldsläckning är visserligen ett god t

medel att i vanliga fall afvärja större eldsolyckor; bygnadernas uppförande

och inredning med omsorgsfull hänsyn till undvikande af eldfarlighet gör också

sitt till; men det kraftigaste skyddet mot vidt utbredda eldsvådor är dock en

god staclsplan.

Lyckligtvis hafva vi för det arbete med städernas ordnande, som förestår

oss, en god ledning af hvad derutinnan blifvit på senare tid gjordt i vårt

naboland Finland. Sedan der många städer tid efter annan varit utsatta

för Ödeläggande brand, inträffade på 1850-talet flera stora eldsvådor ej långt

efter hvarandra, hvilka helt och hållet eller till största delen lade hela städer

i aska. Dessa hemsökelser gåfvo fart åt förbättringsifvern, och nu utvecklades

den för de finska stadsplanerna utmärkande anordningen att ej blott genom es-

planader och breda gator aflägsna bygnadsqvarteren från hvarandra, utan ock

medelst breda, med träd planterade öppningar tvärtigenom qvarteren göra

hvarje bygnadstomt friliggande. Genom en författning af år 1856 kom lagen

till hjelp och bestämde bland annat, dels att vid ny planläggning städerna

skulle i olika riktningar genomkorsas af ett lämpligt antal esplanader, hvilkas

minsta bredd bestämdes till 120 fot, dels att gatorna icke finge läggas till

mindre bredd än 60 fot, annat än i ett af lagen bestämdt undantagsfall, då

mindre gatubredd finge begagnas, dock aldrig under 40 fot, dels att mellan

tomter, som bebygdes med trähus, skulle beredas en Öppen, med löfträd plan-

terad plats af minst 50 fots bredd. Sedermera hafva de finska städerna täflat

med hvarandra att skaffa sig utmärkta stadsplaner, dels till omedelbart utfö-

rande efter brand, vid utvidgning eller vid nyanläggning, dels för verkställig-

het småningom i den mån tillfälle yppar sig.
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Fig. 406. Plan för staden Lovisa.

Ä vidfogade teckningar äro bygnadstomterna utmärkta genom tät, mör-

kare streckning, men de genom qvarteren gående trädgårdsplanerna eller

planteringarna med en gles och ljusare. Offentliga bygnader utmärkas genom
svarttryck.
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Fig. 406 framställer en del af planen för staden Lovisa. I ögonen fal-

lande är genast den breda, man kan säga praktfulla, mot hafvet sluttande

esplanaden med sin 160 fot breda plantering i midten och sina 40 fot breda gator

på sidorna. På esplanadens högsta punkt ligger stadens nya kyrka, omgifven

af en stor fyrkantig plantering med breda utsprång åt två håll. Stadens gator

hafva en bredd af 60 fot. Genom qvarteren gå trädgårdsplaner till femtio,,

på några ställen fyratio fots bredd, hvilka omgifva bygnadstomterna och skilja

dem från de angränsande.

^^N^^^^^f

Fig. 407 återger en liten del af planen för nya Vasa eller Nikolaistad

Denna stad genomkorsas i en riktning af tre och i den andra af två espla-

nåder, alla 120 fot breda. Gatorna hafva en bredd af 60 fot. Enligt byg-

nadsplanen skola af så väl esplanader som gator tio fot på hvardera sidan

användas till planterade terrasser framför husen. Midt igenom qvarteren på

deras längsta sträckning gå fyratio fot breda, med två trädrader planterade

Öppningar, hvilka dela qvarteren i två lika hälfter. Inom de sålunda bildade
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halfqvarteren skiljas

hustomterna genom tju-

gu fot breda, med en

trädrad försedda öpp-

ningar. Stadens midt-

parti är till sin anord-

ning utmärkt. För vår

teckning har valts en

utkant af staden, för

att kunna i en mera

sammanträngd bild å-

skådliggöra de allmän-

naste detaljerna. Midt

på ett stort torg står

ryska kyrkan. Till

höger ser man folksko-

lebygnader på en rym-

lig plats.

Fig. 408 framstäl-

ler planen för den lilla

staden Jy vä skyla.

Qvarteren äro här på

längdsträckningen ge-

nombrutna af 80 till

100 fotbreda trädgårds-

planer. Kyrkan ligger

midt på det särdeles

rymliga torget, vid

hvars ena sida rådhu-

set och vid den andra

stadens läroverk äro

belägna. Denna plan

är märklig särskildt

derför, att den tillkom-

mit redan på 1830-ta-

let och visar, att man

redan då insett vigten af

att genom breda plan-

teringar skilja bygnads-

tomterna från hvaran-

dra. Tanken att, så-

som här, låta staden

på hela sin längd ge-

nomstrykas af mycket
Fig. 408. Plan for staden Jyväskyla.
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breda, midt igenom qvarteren gående trädgårdsplaner har på senaste tiden åter

blifvit upptagen och vunnit efterföljd.

Fig. 409 visar de

olika sätten i Finland

för trädgårdsplaners

anbringande inuti qvar-

teren. De två öfversta

teckningarna framstäl-

la de vanligaste sätten

med regelbundna kors;

de två mellersta visa

samma anordning, men

med stora fria platser

i qvarterens midt; den

nedersta till venster

visar en sådan anord-

ning som i Jyväskylä;

och den nedersta till

höger har ett skeft kors,

hviiket man valt i det

dubbla syftet dels att

kunna få en något större

öppning i midten, dels

att gifva någon omvex-

ling åt bygnadstomter-

nas form efter olika

behof och önskningar.

Trädgårdsplanerna

äro fördelade på

tomterna och be-

gagnas i samman-

hang ined dem ; de

utmärka minimum

af den rymd som

skall hållas öppen

och vara planterad,

hvarje tomtegare

obetaget att från

sin bygnadstomt

utlägga ännu mera

till trädgård eller

annan plantering.

Till jemförelse

är slutligen i fig.

Fig. 409. Olika sätt för trädgårdsplaners anbringande i qvarteren.

Fig. 410. Plan af Yarberg.
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410 framstäld en svensk stadsplan från senaste tid. Ehuru staden Varberg
två gånger kort efter hvarandra varit utsatt för härjande eldsvådor, hvilka

hotat att ödelägga hela staden, byggas i denna stad, detta oaktadt, de ned-

brända delarna så väl som de räddade efter en sådan plan som figuren utvisar.

Skalan är densamma här som på teckningarna af finska städer. Det behöfves

blott ett jemförande ögonkast på gatornas bredd, tomternas storlek, städernas

utsträckning och öfriga anordningar för att se den stora skilnaden. Det

bör erinras, att Varberg icke står enstaka, utan är ett exempel bland många

liknande.

Kloaker. Vid anläggningen af nya städer eller stadsdelar måste man
taga sig väl till vara, att man ej lägger dem för lågt. Man måste tillika

taga i beräkning den närmaste flodens höjdförhållanden, så att man kan under

gatorna anbringa underjordiska afloppskanaler, kloaker, af passande djup och

bredd och med tillräckligt fall till floden. Derigenom uppstår på sätt och vis

ett nytt gatsystem under det första. Der detta från början försummas får

man sedan ofantliga svårigheter att bekämpa, medan det, om man i tid sörjer

derför, bringar välsignelse åt de aflägsnaste efterkommande. I Rom begagnas

ännu, åtminstone till en del, de af dess första konungar anlagda kloakerna,

hvilkas underhåll och rengörande sedermera kostade 1000 talenter eller om-

kring 4 millioner riksdaler årligen. I Paris och många andra städer har

man, när nya g*ator utlagts, genast försett dem med afloppstrummor i närmaste

. anslutning till det gamla systemet.

I synnerhet i Paris har derigenom uppstått en formlig labyrint af under-

jordiska gångar, ett underjordiskt Paris (fig. 411), som är på det mest

ändamålsenliga sätt organiseradt. Kloakerna kunna der befaras med båtar,

och tillsynen deröfver är i allmänhet mycket lättare än på andra ställen, der

arbetarna ofta måste vada ända till midjan i smuts, ej sällan förföljda af ota-

liga skaror af råttor, kloakgatornas vedervärdiga invånare.

Nittio trappsteg längre ned, och man kommer till ännu hemskare stäl-

len: katakomberna, först stenbrott, derefter Paris' likstad, dit man 1786 ka-

stade de från flera igenlagda kyrkogårdar uppgräfda benen och sedermera

under revolutionens skräcktid septemberdagarnas offer. Under marsupproret

1871 sökte äfven tusentals insurgenter der sin tillflykt.

Londons kloakstad är, liksom London sjelf, någonting alldeles ensamt i sitt,

slag. Dess grenar utbreda sig i en längd af öfver 800 sv. mil, således ungefär

lika stor som jordens hela diameter, genom verldsstadens ofantliga underjor-

diska område. Man skiljer emellan kloaker af första, andra och tredje klas-

sen. De af första klassen, kallade sewers, ligga 4,24 till 40 fot under hufvud-

gatorna; de af andra klassen, drains, utmynna i dem från sidogatorna, och

de af tredje klassen slutligen bilda afloppskanaler för ett eller flera hus till-

sammans och stå i samband med t lie drains eller the sewers. De senare

ha en oval hvälfning samt äro 4,38 fot höga och 2,69 fot breda. Verkliga

smutsströmmar, utmynna de, 60 till antalet och med en hastighet af 1
/6 till



380 STADSANLÄGGNINGAR.

2
/6

:dels mil i timmen, i Thames. Enligt officiela beräkningar uttömma de der

ärligen 41,668,853,000 kannor orenlighet, hållande i vigt nära 2,640 millioner

centner och utgörande en volym af 4,585 millioner kubikfot. Och likväl

Fig. 411. Det underjordiska Paris, a) Gata i genomskärning. —
c) Stenbrott. — d) Katakomber.

Kloaksystem. —

begagna Londons invånare nästan uteslutande Thames' vatten till sitt te och
sin matlagning. Man håller d erfor nu också på att anlägga ett nytt kloak-
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system, efter hvars fullbordande ingen orenlighet mer skall förpesta floden.

Man söker vinna detta syfte först och främst derigenom, att man medelst

flitig ventilation håller luften i kloakerna så ren som möjligt. De miasmer,

som der utvecklas, skulle eljest, om de finge hopa sig, sprida död och förderf

Öfver hela den kringliggande trakten. Men ej mindre vigtigt är bortskaffan-

det af kloakströmmens fasta beståndsdelar, som på en liten tid ofta hopa sig

på bottnen från en till en och en half fots djup och, om ej nödiga försigtighets-

mått vidtoges, skulle inom kort helt och hållet igenfylla dessa så vigtiga

kanaler. Kloakernas styrelse har för detta ändamål anstalt flera hundra

arbetare. För att upplysa de mörka och hemska hvalfven för hvar och en

med sig en lykta. På vissa ställen anbringas ett slags slussportar, för att

uppdämma kloakvattnet och det till deras renspolning från kanalerna i trak-

ten inledda vattnet. Härefter börjar uppbackandet af den fasta bottensatsen.

Så snart detta är gjordt, stiga arbetarna åt sidan, portarna öppnas, och det

framstörtande vattnet rycker med sig den löshackade massan och för henne

Fig. 412. Pont du Gärd, fornromersk vattenledning vid Kimes.

med sig ut i bassänger nedanför staden, der hon afsätter sig "på bottnen och

bearbetas till gödsel. Utom sjelfva kanalen ha de ändlösa kioakhvalfven äfven

en bredvid den löpande gångstig, och på starka, i väggarna anbragta jernha-

kar hänga uas- och vattenledningsrören.

Hvad vattenledningar beträffar, ha romarna äfven häruti varit våra läro-

mästare, liksom de i sin tur torde ha lärt mycket af fenicerna. De försågo

sina städer med detta oumbärliga »jordens blod», som de ofta ledde 1 till 2

mil från bergkällan i öfverbygda kanaler, hvilka ej sällan gingo rundt om-

kring berget. När det gälde att genomborra ett sådant mycket långt, men
ej synnerligt bredt berg, för att derigenom förkorta vattenledningen, skyggade

de hvarken för genomsprängningar eller djerfva brobygnader öfver dalarna,

för att leda vattnet med samma jemna sakta fall till sina städer.

Under kejsardömets goda tid, då riket med få undantag njöt fred, blefvo

iifven de större provinsstäderna delaktiga af aqvedukternas välgerningar. Många
af dem ha längesedan fallit i ruiner, men andra uppfylla ännu sin bestäm-



382 STADSANLAGGNINGAR.

melse och skola måhända ännu i århundraden tjena menniskorna. En sådan

aqvedukt är den af kejsar Trajanus bygda Segoviaaqvedukten. Den består

af 177 bågar och är uppförd af slipade granitqvadrer, som äro sammanfogade

utan allt cement. Arbetet är så förträffligt, att på en tid af nära 1800 år knapt

en sten blifvit rubbad ur sitt läge och vattnet ej på något ställe sipprar igenom.

Aqvedukten leder vattnet från de vid San Ildefonso upprinnande källorna till

den högsta punkten i staden, hvilken han på det djupaste stället öfvergår i

djerfva, dubbla arkader. Bygnadens längd utgör nära 6,400 och höjden på

det ställe der han öfvergår dalen 108 fot. Den vattenmassa han leder fram

till staden skulle vara tillräcklig för en befolkning af hundratusenden, och så

många torde äfven i sjelfva verket den gamla romarstaden ha hyst inom sina

Fig. 413. Vattenledning af bamburör.

murar. Det nya Segovia är blott en skugga af det gamla; usla kojor stödja

sig mot den romerska praktbygnaden, och tanklös stojar hopen omkring jätten,

som reser sig högt öfver nästan alla de andra bygnaderna i staden.

Ett motstycke till det nyssnämda storartade bygnadsverket bildar vatten-

ledningen vid Mmes (fig. 412), som sannolikt förskrifver sig från slutet af

kejsardömets första århundrade. Medelst denna bygnad fingo det gamla Ne-

mausos' invånare sig tillförd t vattnet från två ymniga källor på tre mils afstånd.

En djup dal med branta sluttningar, mellan hvilka den lilla floden Gärd trän-
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ger sig fram, tycktes resa ett oöfvervinneligt hinder mot företaget; men romar-

andan öfvervann det. Två rader af lätta och djerfva bågar höja sig öfver

hvarandra och tjena till underlag för en tredje rad af små arkader, som upp-

bära kanalen sjelf. Denna storartade del af bygnaden är ännu temligen väl

bibehållen, ett ytterligare talande bevis på styrkan i de gamla romarnas

bygnadssätt.

Äfven araberna voro skickliga vattenbyggare. De uttänkte en vigtig

förbättring af vattenledningarna, i det de, i stället för de murade kanalerna,

använde stora rör af bränd lera, utan att ha någon kännedom om kinesernas

här ofvan afbildade vattenledning af bamburör (fig. 413) eller om de aqve-

dukter af urhålkade cocosstammar, som förekomma på Java.

Dessa rör gåfvo de dessutom ej längre en oupphörlig sluttning, utan ledde

dem både uppför och utför, emedan de gjort den erfarenheten, att vattnet i

slutna rör tränger upp nästan lika högt som det förut strömmat nedåt, då det

i båda rörgrenarna sträfvar att sätta sig i jemnvigt. Slutligen filtrerade de

äfven vattnet i stora bassänger, der de läto det sila igenom sandbäddar.

För samma ändamål anlade äfven

romarna der vattenledningen kom
in på stadens område filtrerings-

bassänger. Det smutsiga vattnet

strömmade på den ena sidan till, af-

satte under passagen sina tjocka be-

ståndsdelar och utflöt renadt på den

andra sidan (fig. 414).

Äfven under medeltiden bygdes

vattenledningar efter samma system Pig . 414. Romersk mtreringsbassäng.

som romarnas, såsom ruinerna af den

så kallade »Altväterwasserleitnng» vid Freiberg i Sachsen visa. De Öfver-

trätfas dock vida af dem den nyare tiden sett uppstå i våra större städer.

Dessa nutidens aqvedukter ha till syfte icke blott att förse städerna med

dricksvatten, utan äfven och företrädesvis att hastigare och beqvämare skaffa

dem det vatten de behöfva till kokning, tvätt, bad ning, till alkvde olika fabri-

kationerna, till gatornas renspolande, till eldsläckning, till springbrunnar och

mångfaldiga andra vigtiga ändamål. Men nutiden nöjer sig ej, som forntiden

och Orienten, med att fä vattnet inledt till en öppen plats i staden. Vatten-

ledningen måste gå hem till invånarna i deras hus, ja, klättra upp för trap-

porna, våning för våning, ända upp till vindskupornas befolkning. Vattenled-

ningarnas anläggningssätt skiftar naturligtvis efter olika lokala och andra för-

hållanden. Följande torde dock kunna anses som gemensamma hufvuddrag.

En i trakten befintlig sjö, flod eller källa ger det erforderliga vattnet. Renadt

genom en artificiel eller naturlig filtreringsprocess, drifves det af ett pump-

verk antingen direkt ut i jernrören eller, såsom ej sällan är fallet, upp i en

högt belägen reservoar eller vattenborg, hvarifrån det sedermera strömmar ut

i rörnätet och från detta upp i husen. Vanligen är pumpmaskinen under
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•dagen i gång för att fylla reservoaren och drifva ut vattnet i rören, men

hvilar om natten, så att reservoaren under, denna tid småningom uttömmer

sitt innehåll. När ingen sådan högt belägen vattenborg finnes och vattnet

således af ångpumpen drifves direkt ut i rören, anbringas ett s. k. »trycktorn»,

som nedtill står i samband med rörsystemet och har till uppgift att skydda

både rör och maskin för ett allt för starkt tryck, således verka som ett slags

säkerhetsventil. Det billiga pris, hvartill stora vattenledningar kunna lemna

vattnet, har till omedelbar följd en rikligare förbrukning deraf, en omstän-

dighet som ger dessa anläggningar ett alldeles särskild t värde ej blott ur den

allmänna och enskilda renlighetens, utan äfven ur nationalekonomins och helso-

vårdens synpunkt, för att ej tala om den ökade trygghet de gifva mot eldens

härjningar. Vattenförbrukningen har också sedan vattenledningar börjat infö-

ras stigit till 10 kubikfot dagligen på hvar person i medeltal.

Fig. 415. Crotonaqvedukten i Nordamerika.

Afbildningen på fig. 415 fäster vår uppmärksamhet på ett af nutidens

mest storartade bygnadsverk, Crotonaqvedukten i Nordamerika, som är

nära 59 fot högre än sjelfva Segoviaaqvedukten. Redan för sjuttio år sedan,

då Newyorks folkmängd ej var på långt när så betydlig, påtänkte man en

sådan bygnad. Den blef snart ett trängande behof, och 1842 var det af öfver-

ingeniören John Jervis utförda arbetet färdigt. Aqvedukten får sitt vatten

från Crotonfloden, som uppkommer i grefskapet Putnam och bildas genom

föreningen af tre hufvudgrenar. Redan i "sin början ledes han på en stor

bank nära en svensk mil. Ledningen går nu nära 7 mil genorn tunlar,

<3fver kanaler, broar och bankar, midt igenom berg och högt öfver dalar och



GATULYSNING. 385

Tilda bergpass till Newyork, betäckande en yta af mer än 109,000 tunnland.

I sexton tunlar af 170 till 1280 fots längd ledes vattnet en sträcka af 6,900

fot genom bergen. Fig. 415 visar oss den upptill nära 26 fot breda Ha ar lem-

bron, ett af de betydligaste bygnadsverken på denna vattenledning. Dalens

bredd utgör här 1515 fot, men brons längd 1590. Hon hvilar på 15 hvalf-

bågar, af hvilka 8 ha en spännvidd af 88 och 7 af 54 fot. De högsta bå-

garna resa sig 121 fot öfver vattenytan, och brons största höjd utgör 168

fot. Crotonaqvedukten fordrade flera sådana arbeten, hvaribland vi här en-

dast må nämna den 1711 fot långa bron öfver Glendenningdalen. Men

den storartade anläggningen gjorde äfven åtskilliga andra anstalter nödvän-

diga. Så måste man, för att vid förefallande behof kunna torrlägga hela

aqvedukten eller delar deraf, anbringa sex stora bassänger med slussar, som

bygdes af huggen sten och öfverhvälfdes med tegel. För att åstadkomma

luftdrag i aqvedukten och derigenom hålla vattnet ständigt friskt, anbragtes 33

ventilatorer och försågs en del af dem med dörrar. På de ställen, der vatt-

net är ledt genom berget i jernrör af 373
fot i diameter, äro dessa försedda

med kranar för att aflägsna den ur vattnet utträdande luften. Under byg-

gandet af de väldiga reservoarerna och slussarna måste man gräfva floden

sjelf en ny bädd och först sedan detta arbete var färdigt leda honom tillbaka

i den gamla.

Gatulysning är ett annat behof i hvarje nyare stad. Sedan 17:e århun-

dradet hade man här och der börjat med oljelyktor upplysa en del af hufvud-

gatorna i folkrika städer. Men sedan lysgasen blifvit uppfunnen, äro nu

gatorna, till och med i mindre städer, upplysta som midt på dagen. Gasrören

ledas under jorden och bilda tillsammans med vattenledningsrören och kloa-

kerna ett ofta mycket inveckladt system, i synnerhet när i en och samma

•stad flera bolag leverera gasen. I de flesta städer nöjer man sig med att

helt enkelt nedgräfva alla dessa rör i jorden. Då nu ofta hVart och ett af

dessa system står under sin särskilda förvaltning, hvart och ett utgår från

olika punkter, hvarje bolag uppgör fördelningen utan samråd med de andra

o. s. v., uppstår i jordhvarfven under stenläggningen ett kaotiskt virrvarr.

Hvarje skada som uppkommer på ett rör har först och främst till följd, att

gas eller orenlighet intränger i dricksvattnet och sedermera, när skadan blif-

vit upptäckt, att stenläggningen måste till en del upprifvas. Ofta händer, att

det igenfyida och omlagda stället sjunker, och på detta sätt uppkommer det

usla skick, hvari gatorna i många städer, trots de enorma summor, som årli-

gen användas derpå, befinna sig. I några städer, Paris och London bland

andra, har man lagt gas- och vattenrören på hakar, anbragta i kloakernas

väggar. Men äfven detta sätt har sina olägenheter, i synnerhet för dricks-

vattnets renhet-, det förekommer ej heller helt och hållet gatornas upprifvande,

emedan ledningar till husen alltid blifva behöfliga. Mycket säkrare och enklare

skulle då vara, om man längs husraden ledde en graf, stödde körbanans sten-

läggning mot en beklädnadsmur, som skyddade denna graf, och sedan täckte

Uppfinningarnas bok. I. ^5
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den med trottoarplattorna. I denna graf skulle gas- och vattenrören nedläg-

gas och på trottoaren här och der galleröppningar anbringas. Grafvarna skulle

på detta sätt hållas luftiga, rena, torra och ljusa, rören bli lätt åtkomliga och

körbanans stenläggning, då hon ej längre vore utsatt för dessa eviga upprif-

ningar, kunna läggas i murbruk, måhända i cement, i stället för i sand, och

derigenom ega bestånd i många årtionden. Dylika förslag ha redan flera

gånger blifvit gjorda, men ha hittills endast i England blifvit utförda, och

äfven der endast försöksvis på några få gator.

Men det är ej blott under jorden sådana vidt utgrenade ledningssystem

för tillfredsställande af behofven i större eller mindre samhällen bilda sig. Ett

behof, nästan lika trängande som vatten och ljus, är nu for tiden den ha-

stiga spridningen af underrättelser, t. ex. om utbrutna eldsvådor; äfvenså ligger

det i invånarnas intresse att uren i stadens offentliga anstalter och större

affärslokaler gå lika. För båda dessa ändamål går högt upp i luften den

mångfaldigt utgrenade telegraftråden, denna af tidens Prometéus fängslade

blixtstråle. Men så flitigt än på denna väg korresponderas, har man dock

ännu ej kommit derhän, att man kan i all sköns ro sitta stilla på sitt rum

och sköta alla sina affärer. Ännu är det nödvändigt att gå omkring till olika

stadsdelar, sätta sig upp i en droska, låta spänna för sin vagn eller af loko-

motivet föra sig hela femtio milen pä en dag.



Ballochmyleviadukten på Glasgow-Syd-
vestbanan under bygnad.

Vägar.

Forntiden. Medeltiden.' Nyare tiden. Väg
och. stig. Gator. Stenläggning. Chausseer.

Makademisering. Jernvägsbygnad. Tunneln.

Underjordiska jernvägar. Broar och viadukter. Stenbroar. Jernbroar. Hängbroar. Rörbroar.

Gallerbroar. Häng- och gallerbroar. Jernvägsöfverbygnad. Bangården.

J-Jängtan ut i fjerran är menniskan medfödd. Vid stigande bildning för-

vandias denna omedvetna drift först i nyfikenhet, lusten att få veta huru det

kan se ut der borta på andra sidan bergen; småningom uppträda dock äfven

andra bevekelsegrunder, som göra sträfvandet efter umgänge och tankeutbyte

med aflägset boende allt klarare och medvetnare. Om samfärdselns olika

riktningar, om dess nationalekonomiska betydelse och dess betydelse för

mensklighetens uppfostran, slutligen äfven om de olika medlen att reglera den

skola vi tala i en särskild, åt verldshandeln egnad del af denna bok. Här ha

vi blott att göra med sakens rent tekniska sida- Äfven den har sin historia.
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Årtusenden förgingo innan menskligheten kom sig för att genom ordent-

liga vägar underlätta samfärdseln. Under sin barndom nöjde sig folken med

den genom urskogen ledande gångstigen, liksom en enkel flotte eller den

till en kanot urhålkade trädstammen var dem nog när det gälde att trans-

portera sig på floderna. Men sedan menniskan lärt sig använda hästen och

mulåsnan, blef gångstigen klöfjestig, och sedan hon lärt sig inse nyttan af

hjulet och dermed tagit det första

steget i vagnmakeriet, utbildade sig

klöfjestigarna mycket snart till kör-

vägar.

Äfven dessa sträckte sig länge

ej utöfver sin ursprungliga bestäm-

melse: att underhålla den nödtorfti-

gaste förbindelsen mellan gård och

Mg. 417. Genomskärning af en etrurisk landsväg gård eller mellan den ena orten och

dess närmaste granne. Då statbild-

ningen börjat och i följd deraf krig och handel allt mera förde menuiskorna

långt utom gränserna för deras hemorter, då med landtbrukets förbättring det

stigande jordvärdet inskränkte det ännu på Ungarns pusstor och Sydamerikas

Fig. 418. Yia appia vid Rom.

pampas brukliga sättet att färdas tvärs öfver åkrar och ängar, måste snart

från statens sida någonting göras för underhållet af de allt lifligare befarna

körvägarna, och ordentliga landsvägar uppkommo. Först voro dessa ej

annorlunda beskaffade än dem vi ännu i dag anträffa i föga civiliserade län-

der. Handeln och samfärdseln nöjde sig dock ej länge dermed, och sålunda
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blefvo de i Egypten redan tidigt försedda med diken, hos de syriska folken

böjda i midten och hos grekertia grusade eller belagda med stora stenar.

Eedan etruskerna stenlade sina landsvägar med basalt på ett underlag af

stengrus och försågo dem på ömse sidor med gångvägar (fig. 417).

Romarna åstadkommo i vägbygnad utomordentliga saker. Öfver allt, dit

de segerrika legionerna förde sina fälttecken, uppstodo äfven vägar i mängd,

af hvilka en del ännu begagnas, vördnadsbjudande vitnen om fastheten och

varaktigheten af detta verldseröfrande folks arbeten. De äro merendels för-

sedda med upphöjda, men ofta äfven, såsom på fig. 417, i jemnhöjd med kör-

banan liggande gångvägar, hvilka tillika tjena den förra till vederlag. Många

af dessa fornromerska konstvägar voro i århundraden betäckta med gruset af

de på ömse sidor om dem uppförda bygnaderna och grafmonumenten och ha

först under de senaste åren blifvit uppgräfda; så bland andra Via appia,

hvaraf vi i Hg. 418 afbildat en del.

Ehuru romarna äfven i mellersta Europa anlagt en myckenhet vägar,

fingo dessa dock efter deras fördrifvande till största delen förfalla, och de nya

folken började i detta som i så många andra fall från första början. Följden

blef också, att ännu långt in i medeltiden, medan araberna i Spanien redan

längesedan genom ypperliga konstvägar, med trottoarer, afvisare och diken, i

utomordentlig grad höjt samfärdseln, kommunikationsväsendet i det öfriga

Europa befann sig i det uslaste skick. Ännu i 18:e århundradet behöfde,

efter hvad en besvärsskrift från den tiden upplyser oss, köpmän för en resa

från Halle till Leipzig, sålunda för att tillryggalägga en sträcka af ej fullt tre

svenska mil på en af de mest befarna handelsvägarna, tre till fyra dagar, eme-

dan varupackorna än måste lyftas öfver stenar och klippblock, än häst och

vagn hjelpas upp ur den mer än halfannan fot djupa dyn. Med många andra

vägar stod det ej mycket bättre till, och det kan ej annat än förvåna oss, huru

det var möjligt, att med så ofullkomliga kommunikationsmedel en trafik kunde

utbilda sig sådan som den, som gick på de gamla handelsvägarna från Ve-

nezia genom Tyrolen öfver Augsbnrg till Leipzig och derifrån Elbe utför till

Hamburg, eller från Aqvitaniens hamnar till Rhein och denna flod utför till

Nordsjön, ja, från Arabien genom Palestina ända till mynningen af WeichseL

Stenläggning, Som vi sett vid betraktandet af deras bostäder, hade ro-

marna äfven i städerna stenlagda gator och trottoarer, och äfven araberna

belade gatorna i sina städer med små runda stenar. Städerna i mellersta och

norra Europa hade länge ingen stenläggning, och först i 13:e århundradet

började de större tyska städerna förse sig med stenlagda gator. Midt på ga-

tan gick en rad stora, platta stenar, som under namnet »borgarstenar» ännu

i dag finnas i många småstäder på kontinenten. 1 flera städer i det forna

spanska Amerika, t. ex. Lima och San Jago, är begagnandet af dessa stora

stenar ännu ett privilegium för den hvita befolkningen, liksom det i de tyska

var en borgarens företrädesrätt, som usurperades' af studenterna och ofta för-

anledde blodiga kravaller mellan dem och borgerskapet. Flerstädes yo>ro äf-
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ven rännstenarna anbragta midt på gatan, men merendels hade hon två ränn-

stenar, en på hvardera sidan och på ungefär* två alnars afstånd från husraden,

så att en smal gångstig gick tätt utmed husen. Äfven utanför stadsportarna

voro vägarna ett stycke stenlagda på den närmaste landsbygdens bekostnad.

Från vårt eget land omtalas en sådan stenlagd väg mellan Gramla och Nya
Upsala, hufvudsakligen för den stora festen den 18 maj, då S:t Eriks reliker

buros i högtidlig procession mellan de båda orterna, och på Gotland började

man stenlägga sumpiga ställen.

Utanför städernas område gjordes så godt som ingenting för vägarnas

underhåll. Man lät en lång tid förgå innan någon reparation företogs, all-

deles som i Kina. der de stora vägarna först då upphjelpas, när kejsaren

skall göra en resa genom landet, eller som i Spanien, der man med oerhörd

kostnad bygger chausseer, för att sedan i ett par årtionden låta dem förfalla

och, sedan de blifvit fullkomligt obrukbara, bredvid dem bygga en ny.

Chausseer och makadamisering. Senare hälften af föriidet århundrade

betecknar en vigtig vändpunkt i vägbygnadernas historia. Då uppträdde en

amerikanare, John Lou don Mac Adam, född 1755, död 1836, med uppfin-

ningen af ett vägbygnadssätt, som efter honom kallas makadamisering. Det

består deruti, att man utbreder ett fem till åtta tum djupt skikt af stenar,

som i diameter hålla ungefär tre tum, höjer det något i midten, derefter

packar väl till det och täcker det med ett nytt

'hvarf af stenar, som äro hälften mindre än det

första lagrets; detta andra hvarf packas sedan

äfvenledes fast tillhopa* med en vält. Sedan Mac
Adam gått förut och Telford följt honom med
uppfinningen af den af ännu flera hvarf bestående

chausseringen, började man öfverhufvud nedlägga

större omsorg på vägbygnaden. Man gjorde flera

försök att förena styrka med billighet, gjorde iakttagelser, och resultatet blef

vissa fasta regler för vägbyggandet, hvaraf vi här skola anföra de vigtigaste.

Man gör vägen ungefär 34 fot bred, naturligtvis så rak som möjligt, om
man ej måste taga en omväg, för att undvika en sjö eller ett träsk, eller i

bergstrakter förekomma en allt för stor stigning. Som regel gäller nämligen,

att på 100 fots våglängd på sin höjd får finnas 3 fots stigning. Uppför

branta bergsluttningar leder man vägen i zigzag- eller ormlinier (serpentiner).

På detta sätt blir det möjligt att draga vägar till" och med öfver de bran-

taste bergkedjor, och alppassen, vägarna öfver Simplon, S:t Gotthard, Monte

Stelvio, Brenner och Mont Cenis, äro framstående exempel härpå.

Har man nu utstakat väglinien, börjar byggandet dermed, att man sprän-

ger de nödiga nedskärningarna och tunlarna och använder det på detta sätt

erhållna materialet till utfyllande af de öfver de närmaste sänkorna förande

bankarna. På båda sidorna om vägen gå vattengrafvar, hvilkas jord ger en

del af fyllningen till banken. Denna höjes mot midten med 3

/15
— x

/18 af bred-
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<den. På bergsluttningar tages den blifvande chaussens halfva bredd från

berget och med den bortsprängda stenen utfylles den andra hälften (fig. 419).

Med hvilka utomordentliga svårigheter och mödor byggandet af dylika vägar

i de högre bergstrakterna är förenadt, derom ger oss fig. 420, »vägbygnad i

Kaukasus», en föreställning. Drifven af den jernhårda disciplinen, utsätter sig

här den ryske soldaten oupphörligt för dödsfara, alldeles som fordom den ro-

merske krigaren vid byggandet af körvägen öfver Balkan och andra romar-

vägar. Huru helt annorlunda ar det ej, när de schweiziska, italienska, fran-

ska och tyska arbetarna frivilligt och fullt medvetet våga sina lif vid byg-

gandet af de jätteartade alpvägarna! Dock höra nu mera, tack vare de ökade

ibrsigtighetsmåtten, olyckshändelser vid dessa bygnader till sällsyntheterna.

Så snart vägens underbygnad är färdig, börjar öfverbygnaden, det vill

säga anläggandet af den egentliga körbanan. Detta sker efter olika system.

Det enklaste är, när man ofvanpå ett omkring 7 tum djupt skikt af sten

af en knytnafves storlek utbreder ett annat något tunnare lager af småsten

och täcker alltsammans med grus. Sådana anläggningar äro tillräckliga för

förbindelsen mellan byarna och de ut till stora landsvägen förande bivägarna.

Skall deremot en chaussé anläggas, begränsas körbanan på ömse sidor af

tätt i rader lagda kantstenar, medan deremellan vägens underlag bildas af

en 5 tum djup stenläggning. Derpå följer ett 3—3y2 tum djupt hvarf kros-

sad sten af 1—2 tums diameter, hvaröfver utbredes först ett 5 tums lager af

sten af en knytnafves storlek och derefter ett annat 3 tums lager af småsten.

Nu först tillvalsas hela chausseringen och öfvertäckes tid efter annan med
sten af 1—2 tums storlek. Denna tillpackning verkställer man nu mera på

samma gång som utbredningen af det sista stenlagret med makadamiserings-

maskinen (fig. 421). På sådan mark, som väl på ytan är torr, men har

en sank grund, der alltså tunga lass lätt skulle sjunka ned och der man af

brist på sten ej vill anlägga chausseer, nöjer man sig med att lägga träd-

stammar, grenar och störar så tätt som möjligt bredvid hvarandra tvärs öf-

ver vägen och deröfver endast utbreda så mycket grus som är nödigt för

att fylla ojemnheterna mellan stockarna. Är marken i hög grad sumpig, må-

ste man till underlag för fyllningen begagna faskiner (risknippor), som, fast

sammanbundna, till vägens hela bredd nedläggas tätt invid hvarandra och

vid fyllningens påförande tryckas djupt ned i moraset.

Sedan länderna i alla riktningar blifvit genomkorsade af goda vägar, ha

vi vant oss att med ett medlidsamt leende blicka tillbaka på de tider, då

inan behöfde dagar för att tillryggalägga sträckor af några mil. Men ännu

-större under var det vår tid förbehållet att skåda. En resa, hvartill man i

medlet af förlidet århundrade behöfde en hel vecka, i början af vårt sekel

fyra till fem dagar och ännu på tjugutalet 30 timmar, gör man nu beqvämt

på fyra timmar. Denna revolution i alla samfärdselns förhållanden har åväga-*

bra gts af j e r n v ä g a r n a.

Jerirvägen, den mest storartade och vigtiga af alla vår tids uppfinningar,

har nära nog gjort sagan om sjumilastöflorna till en verklighet. Huru skulle



Fig. 420. Vägbygnad i Kaukasus.
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ej Martin Behaim förvånats, om han af detta jernskodda, blixtsnabbt fram-

ilande odjur, som matas med eld och vatten, jemte tusentals reskamrater på

ett dygn fortskaffats en längre sträcka väg, än han en gång kunde tillrygga-

lägga på veckor!

Häpnad griper den resande, när han betraktar de underbara bygnader,

som i qvarlefvorna från längesedan förgångna tider möta hans Ögon. Men

med långt större beundran dröjer den tänkande menniskans blick vid nutidens

skapelser, när hon gör sig fullt klart hvad dessa väldiga nya samfärdselmedel

i sjelfva verket betyda. Hon erinrar sig, hvilken omätlig rikedom af andliga

och fysiska krafter måste förena sig för att gifva upphof till dessa skenvägar,

i jemförelse hvarmed forntidens konstvägar synas obetydliga, i synnerhet när

hon betänker, med hvilken underbar hastighet de vuxit upp ur marken, be-

Fig. 421. Makadamiseringsmaskin. •

segrande alla de hinder, som berg, floder och träsk upprest emot dem. De
båda hemisferernas jernvägsnät utgjorde i slutet af år 1869 en sammanlagd

längd af mer än 12,000 svenska mil, hvilkas anläggande kostat ej mindre än

34,000 millioner riksdaler, en oerhörd summa, till hvars fjdlande hela jordens

förmögenhet tagits i anspråk. Den massa skenor, som åtgått till denna ofant-

liga väglängd, skulle, om de lades i en enda rak linie med ändarna emot

hvarandra, ej blott räcka till månen, utan äfven sträcka sig omkring 7000

mil på andra sidan denna vår jords drabant. Mer än hälften af denna kolos-

sala jernvägslängd och ej fullt en tredjedel af det derpå nedlagda kapitalet

komma på Amerika, en liten del på Asien, Afrika och Australien, och af

återstoden mer än 1,800 mil på England samt nästan lika mycket på Tysk-

land och Österrike. Härvid äro dock ej de då under bygnad varande jern-

vägarna i Europa och Amerika, lika litet som spårvägarna vid bergverken i

England, Belgien m. fl. tagna med i beräkning. Ville man tänka sig samt-

liga jernvägarna lindade som en gördel omkring jorden, skulle de gå två
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hvarf omkring henne, och man skulle på denna väg kunna på vid pass 50

dagar fara rundt omkring jordklotet en resa, h vartill den elektriska gnistan

visserligen ej ens behöfver en sekund.

Anbringandet af vägspår, som genom sin jemnhet inskränka hjulens

friktion till den minsta möjliga, är en så urgammal uppfinning, att det i

sjelfva verket måste väcka förvåning, att man ej redan långt förut fallit på
den iden att använda denna inrättning vid de vanliga konstvägarna. Redan

den gråa forntidens folk, egypter, inder, perser, kände mycket väl till sådana

vägspår, och om äfven denna urgamla uppfinning, liksom så många andra,

åter begrofs i glömskans flod, låg orsaken dertill endast i det kulturens stilla-

stående och tillbakaskridande, som de krigiska omlivälfningarna förde med
sig. För att från stenbrotten till bygnadsplatsen fortskaffa de ofantliga block,

hvaraf de vid sina jättebygnader begagnade sig, lade inderna och egypterna

stora huggna qvaderstenar tätt bredvid hvarandra och bildade sålunda en

sten väg, i hvilken blockvagnarnas hjul småningom sjelfva inskuro spåren.

I Baalbeks och Palmyras ruiner finna vi ännu i dag spår af dylika stenbanor,

hvilka enligt gamla författares uppgifter skola varit dragna genom sjelfva

öknen. Äfven romarna kände till dylika stenspår, som de dock endast ytterst

sällan vid mycket befarna hufvudvägar använde. Genom den oupphörliga

nötningen brusto nämligen sjelfva granitqvadrerna, och stenspåren kommo
d erfor snart ur bruk. De få på detta sätt konstruerade romarvägarna förföllo

med verldsrikets sjunkande makt.

Det var det tyska bergsbruket förbehållet att skapa ett nytt spårbygnads-

system. Redan i flera hundra år hade transporten af malm och sten i berg-

verkstrakterna i Harz och andra orter skett på träbanor, bestående af två

på träbäddar utlagda bjelkrader, hvilka, fullkomligt parallela och fortlöpande

med samma lutningsförhållanden, erbjödo vagnarna en jemn bana och derige-

nom gjorde det möjligt att en häst kunde draga ett fyra gånger tyngre lass

än på de vanliga vägarna. Drottning Elisabeth af England inkallade tyska

grufarbetare från Harz för att bearbeta de engelska stenbrotten och jerngruf-

vorna samt i synnerhet de allt större betydelse erhållande stenkolsverken, och

med dessa tyskar kommo träbanorna till England, der vi redan 1676 i New-

castle finna dem allmänt i bruk. Den stora myckenhet af trävirke, som dessa

banor fordrade, äfvensom deras jemförelsevis korta bestånd (de varade i me-

deltal ej längre än sex år) gjorde en förbättring önskvärd. Detta var i syn-

nerhet fallet i South-Hettons grufdistrikt, der banorna hade en så betydlig

lutning, att man kunde låta de lastade vagnarna rulla utför af sig sjelfva

utan att begagna hästar. Det största framsteget inom spårsystemet gjordes

dock först för något öfver hundra år sedan (1767). Träspåren hade vid

denna tid på flera ställen aflösts af stenbanor. Men dels visade sig dessa ba-

nor ej synnerligt fördelaktiga för vagnarna, dels medgåfvo deras skroflighet

ej en snabbare fart, hvartill slutligen äfven kom, att de nästan lika fort som

träbanorna blefvo utnötta. 'Nu stod vid den nämda tiden jernet i Colebrooke-

dale (grefskapet Shropshire) i så lågt pris, att det ej ens kunde bära tillverk-
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ningskostnaden, och man tänkte d erfor nedlägga hela verket. Oaktadt de då-

liga konjunkturerna beslöt likväl nu den energiske Reynolds, en af delegarna

i nämda verk, att det, om än med uppoffringar, skulle fortgå, och han sökte

utfinna ett nytt sätt för användningen af gjutjernet.

Han försökte först använda det till byggande af en bro öfver strömmen,

som flöt förbi bruket. Två mästersmeder, John W il kin son och Albert
Darley, uppgjorde 1773 planen dertill, och 1779 var hon färdig. Hon bil-

dar ett långsträckt hvalf af något öfver 100 fots spännvidd och är helt och

hållet af jern, så att till och med broläggningen är gjord af mer än 2 tums

tjocka jernplåtar. Brons bredd är närmare 22 fot och hela jernmassan väger

8,412 centner. Detta första lyckade försök drog snart flera andra efter sig,

t. ex. bron öfver Wear vid Sunderland i grefskapet Durham, hvilken har

283 fots spännvidd och hvars hvalfslut ligger 100 fot öfver vattenspegeln, så

att fartyg med höga master kunna gå under henne.

Men Reynolds uttänkte ännu ett annat sätt att använda gjutjernet. Han
lät nemligen gjuta jernstängerna något längre än vanligt och nedlägga dem
på träbanornas långsyllar, så att de bildade vägspår. Längre fram, när jern-

prisen åter stege, menade han, kunde man åter upptaga dessa spår och, då

de endast kunnat bli obetydligt slitna, bringa dem i marknaden. Dessa nya

spårvägar, de första jernvägarna, användes mycket i Colebrookedale och den

närmaste trakten och visade sig ganska ändamålsenliga, i synnerhet sedan

man något fördjupat spåren. Redan några år derefter infördes bruket af dessa

skenor äfven vid stenkolsverken i närheten af ShefTield; men de försågos här

på yttersidan med en uppstående kant, för att hindra hjulen att glida ur spå-

ren. Snart fann man det dock bättre att göra skenorna alldeles platta och

i stället ge hjulens inre kanter ett utsprång, som tvang dem att städse hålla

sig i spåren. Men dessa plattskenor förvandlades småningom till de upphöjda

skenor, som vi nu se på alla våra jernvägar.

Sålunda hade man redan kommit derhän f att en häst kunde beqvämt

framdraga ett lass, till hvars fortskaffande på vanliga vägar hittills erfordrats

tio hästar, och att hastigheten det oaktadt var något större. Man öfvergaf

snart gjutjernet, emedan skenorna ofta sprungo af eller i följd af slitningen

snart blefvo obrukbara, och använde endast valsadt jern. Detta var den ut-

veckling jernvägarna nu hunnit. Den besparing i dragkraft, som genom dem
åstadkoms, var visserligen stor, men besparingen i tid deremot obetydlig,

emedan man till vagnarnas fortskaffande ännu endast begagnade sig af hästar.

Lika litet tänkte man på att begagna sig af jernvägarna till resandes befor-

drande eller att flytta jernspåren från bruksdistrikten ut på slättlandet.

Medan det nu i stenkolsdistrikten längesedan fans jernvägar utan loko-

motiv, försökte de första ångvagnarna sin i början osäkra gång på de vanliga

landsvägarna. Tanken på ett nytt transportmedel hade nämligen under tiden

småningom fått insteg i många hufvuden, och endast en kort tid sedan ångan

uppträder som en ny drifkraft, sedan Watts ångmaskin visat, hvad med den-

na kraft kunde åstadkommas, försökte man tillgodogöra henne äfven för tra-
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fiken. Evans i Amerika samt Trewithik och Vivian i England bragte

till stånd maskiner, med hvilka man mer eller mindre väl, om också med

obetydlig hastighet, kunde färdas på vanliga vägar; men, i likhet med de

flesta af sina efterföljare, kommo de ej längre än till de första försöken, och

deras maskiner måste snart rymma fältet. Under de senaste åren har det

dock lyckats att afhjelpa många af deras brister, och större delen af det grof-

va belägringsartilleri, som 1870 transporterades från Nanteuil till Paris på

chaussen, framforslades af landsväaslokomotiv.
o

^

Är förgingo dock, innan den första jernvägen i nutidens mening kom
till stånd; men redan mognade i tysthet mästaren, som skulle kalla honom

till lifvet. I torftiga vilkor föddes 1781 i den lilla grufarbetarbyn Wylam
vid Newcastle George Stephen son. Vi skola på ett annat ställe i denna

bok i sammanhang med redogörelsen för hans största uppfinning, lokomoti-

vet, berätta denna skapande andes högst intressanta lefnadsöden. Här nämna
vi blott, att det var Stockton-Darlingtonbanan, på hvilken ånghästen först

framilade. Äfven Liverpool-Manchesterbanan, skolan för alla senare jernvägs-

anläggningar, afsåg ursprungligen endast godstransport. Bolagsmännen för-

lorade ofta modet, men lokomotivets snillrike uppfinnare förmådde dem att

hålla ut. Oupphörligt uppdöko dock nya svårigheter, som förstorades der-

igenom, att man ännu ej var tillräckligt förtrogen med dylika arbeten och

måste skapa något alldeles nytt, om hvars åstadkommande de flesta förtviflade.

På ett ställe måste man spränga sig igenom en bergkulle, på ett annat slå

en bro Öfver en dalgång o. s. v., men den största svårigheten erbjödo dessa

milslånga djupa moras, som ofta förekomma i norra England.

Banan var redan i det närmaste färdig, men ännu hade man ej bestämt

sig för hvilken dragkraft som skulle användas. Man hade att välja mellan

hästar, fasta ångmaskiner med draglinor och lokomotiv. Stephenson höll med
orubblig seghet fast vid lokomotivet, men stod så godt som ensam om sin

åsigt.

Ett af de förnämsta inkasten mot lokomotivet bestod deruti, att om man
också ej ansåg svårt att med en ångmaskin sätta hjulen på en vagn i rörelse,

man dock hyste den öfvertygelsen, att dessa hjul endast skulle svänga om-

kring på stället, men ej föra vagnen framåt på skenorna. Och lyckades det

än på släta marken, menade man, måste dock denna rörelse vid den minsta

stigning genast afstanna. Derför hade också de före Stephenson uppdykta

förslagen rört sig med kuggstänger, kugghjul och dylikt, ja, man har från

denna tid en modell, der vagnen framdrifves af fyra i sned riktning mot mar-

ken arbetande styltor.

Stephenson lät dock ej dessa och dylika farhågor inverka på sig. Han
satte sitt första lokomotiv med glatta hjul på glatta skenor, och det gick

förträffligt. Särdeles betecknande är det samtal, som Stephenson vid denna

tid hade med presidenten i den af underhuset för detta ändamål nedsatta

komiten. Denne stälde först till ingeniören den frågan, om det vore möjligt

att bygga en dragmaskin, som tillryggalade 4 engelska (
2
/3

svenska) mil i
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timmen. Stephenson svarade, att det mycket väl ginge för sig. Presidenten

tog då mod till sig och gjorde honom ytterligare den djerfva frågan, om ha-

stigheten skulle kunna uppbringas till 8 engelska (iy
3
svenska) mil i tim-

men. Äfven på denna fråga svarade Stephenson jakande, men i en ton, som

gjorde slut på alla vidare frågor i ämnet. Åtta engelska mil i timmen an-

sågs då för det högsta som kunde åstadkommas. Nu far man med snälltågen

två engelska mil på tre minuter.

Bolagets direktion utsatte nu ett pris af 500 guineer (9,450 R:dr) för den

bästa maskin af detta slag, som med en viss belastning gjorde en viss hastig-

het. Den 6 oktober 1829 började täflingskampen mellan det af Stephenson

och hans son Robert uppstälda lokomotivet »The rocket» och tre eller fyra af

andra mekaniker levererade maskiner. »Rocket» bestod profvet på ett så

Fig. 422. Jernvägsbygnad. Nedskärning med stenbro.

glänsande sätt, att det åstadkom tre gånger mer än som fordrades. Det är

egentligen från denna dag som jernvägsväsendets begynnelse daterar sig, och

det visade snart och i allt mera stigande grad sin oerhörda utvecklingsförmåga.

De första jernvägarna näst Stockton
:
Darlington- och Liverpool-Manche-

sterbanorna voro den från S:t Etienne till Andrézieux i Frankrike, den från

Linz till Töplitz i Österrike samt Boston-Quincybanan i Amerika.

Men vi vända oss nu till en kort betraktelse af arbetena för utförandet

af en jernvägsbygnad. *

Jernvägsunderbygnad. Afbry tes banlinien af kullar, som ej äro allt för

höga, skär man sig igenom dem. De djupaste genom- eller nedskärningarna
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fordra merendels mycket arbete. Men arbetet blir så mycket svårare och

dyrare, om ingen berggrund finnes förhanden, emedan man då måste gifva

nedskärningen åt båda sidorna långa sluttningar, således afgräfva långt mera

jord än banan egentligen fordrar. Är tillika jorden på ömse sidor om ned-

skärningen mycket lös, måste man genom inlagda stenskikt hindra den att

rasa. Vår afbildning på fig. 422 och 423 visar en sådan nedskärning.

När högre berg eller klippor förekomma, är ofta en nedskärning lika

litet möjlig som ett kringgående af hindret. Då måste berget, antingen det

nu är mindre klippmassor eller väldiga bergryggar, genombrytas, och man
skrider till anläggandet af tu ni ar. Dessa genombrott ske vanligen på bergs-

mansvis, i det man indrifver en stoll i berget. För att så mycket som möj-

ligt påskynda arbetet, framtränger man ej blott från båda ändpunkterna, utan

Fig. 423. Nedskärning med träbro.

nedspränger stundom äfven från sjelfva bergshöjden ända till banens nivå ett

eller flera schakt, för att kunna arbeta på många punkter på en gång.

Der hamras och borras nu dag och natt, sprängskotten dåna och den

sönderbråkade stenen uppfordras i dagen. Hvilket oerhördt arbete att på

detta sätt, ofta tusentals fot, nödgas borra sig fram genom klippan! Det gäl-

ler här att hålla rak linie, hvälfva taket, jemna marken och utpumpa det ur

springorna framsipprande vattnet. Men vid alla dessa i bergets innandöme

pågående arbeten är åtminstone återtåget till solljuset tryggadt. I otrolig

grad växa dock mödorna och farorna, när det gäller att under vattnets be-

drägliga element bereda trafiken en torr passage, såsom fallet var under de

nästan tjuguåriga ansträngningar, som ett af verldens mest storartade byg-
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nadsverk förorsakade på en tid, då man ännu ej kunde förfoga öfver teknikens

nuvarande rikedom på hjelpmedel.

Med häpnad hörde verlden för ungefär femtio år sedan berättas om på-

börjandet af denna bygnad, hvars fortgång hon rned oförminskadt deltagande

följde och hvars fulländande och högtidliga Öppnande den 25 mars 1843 hon

med glad beundran helsade. Verldsstaden London genomflytes af Thames r

som delar honom i två hufvudpartier. De broar, som förenade båda strän-

derna, voro ej blott otillräckliga för rörelsen, utan bildade äfven ett ej ringa

hinder för sjöfarten, och strax ofvanom London docks var det alls icke tänk-

bart att bygga en bro utan att derigenom tillfoga trafiken på floden den stör-

sta skada. Det oaktadt måste man, for att härifrån komma öfver till den

midt emot liggande stadsdelen, antingen låta ro sig öfver floden, eller göra

en omväg på nära två tredjedels mil. For att afhjelpa denna svåra olä-

Fig. 424. Genomskärning af Thames och tunneln.

genhet hade Vesey redan i början af detta århundrade börjat en tunnelbyg-

nad, men i anseende till de allt för stora svårigheterna måst 1809 uppgifva

företaget, oaktadt han bragte det temligen nära sitt fullbordande. Ar 1823

upptogs saken på nytt. Den franske ingeniören Marc Isambard Brunei
hade vid anblicken af en skeppsköl, hvari borrmasken urhålkat sina täta gån-

gar, fallit på den tanken, att man genom samtidigt utgrafvande af ett antal

sådana mindre stollgångar tätt bredvid hvarandra skulle kunna åstadkomma

en stor tunnel. Han lät för det ändamålet förfärdiga 12 lådor utan botten

af samma slag som användas vid vattenbygnader. Dessa ramar stälde han

upprätt bredvid hvarandra och indelade livar och en genom tvärväggar i 3

delar, så att han erhöll inalles 36 fack, som bildade utgångspunkter för lika

många stollgångar.

Hvart och ett af dessa fack var bestämdt att rymma en arbetare och

öppet baktill, men på framsidan tillslutet med ett antal flyttbara .
plankor.

Alla ramarna tillhopa kallades »skölden». Denna sköld uppsfäldes invid den
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jordvägg, som skulle utgräfvas. Arbetaren borttog en af de lösa plankorna,

utgräfde ett stycke, stälde plankan mot den nya jordväggen och stärkte henne

med stöttor. På samma sätt förfors med alla plankorna, den ena efter den

andra. Sedan arbetarna i de båda andra facken på samma sätt gräft sig in

lika långt, framsköts hela ramen medelst två skrufvar, en upp- och en ned-

till, i det sålunda urhålkade rummet.

På samma sätt flyttades äfven de ofriga ramarna, och medan en del af

arbetsmanskapet gräfde, var en annan del sysselsatt att genast mura det ny-

bildade rummet bakom dem. Men skölden stöttade under jorden tills hvalfvet

var färdigt, medan murverket åter tjenade till stöd för skrufvarna, medelst

hvilka de särskilda ramarna framskötos. Det är denna i sig sjelf så enkla

inrättning man har att tacka för det lyckliga fullbordandet af ett arbete, som

i följd af flera misslyckade försök länge ansetts outförbart.

Fig. 425. Luftschakt i en tunnel.

År 1824 bildade sig ett bolag för tunnelbygnadens genomförande, och

man bestämde sig efter noggranna undersökningar för en linie mellan Rother-

hithe och Wapping, det enda ställe mellan London och Greenwich, der en

sådan bygnad var möjlig. Floden har här en bredd af nära 1280 fot. Arbe-

tet började 1825 på Rotherhithesidan med uppmurandet af en cylinderformig

tegelstensbrunn på 158 fots afstånd från stranden. Denna brunn var 44 fot

djup och hade en diameter af 54 fot. Murarnas tjocklek var 3 fot. Ofvan

om den öfre öppningen anbragte Brunei en ångmaskin om 30 hästkrafter,
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:som uppfordrade jorden och vattnet ur det inre af brunnen, tills lian på
detta sätt sjunkit 67 fot ned i jorden. Då uppförde mästaren, som gjort

fulländandet af detta verk till sitt lifs uppgift, inom den första brunnen en

ny, men som endast höll 17 fot i diameter, och nedsänkte honom på samma
sätt till ett djup af 84 fot.

Tunneln börjar nu från den första brunnen på ett djup af 64 fot. Hans

bredd är 40 och hans höjd 24 fot med murverket. Genomskärningen

bildar två ovaler, som tangera hvarandra. Härigenom uppstå två hvalfgångar,

som hvardera ha en höjd af 17 fot och innehålla kör- och gångbana bred-

vid hvarandra. Båda hvalfven stå i samband med hvarandra medelst tvär-

gångar, i hvilka gaslågor äro anbragta.

Från schaktets botten började man nyåret 1826 arbetena på den egent-

liga tunneln. Från en fast lerbotten kom man snart till ett löst, vått sand-

lager, tills man en längre tid derefter åter stötte på fastare botten. Arbetet

skred långsamt, men märkbart framåt; man framträngde dagligen ungefär

2,25 fot. Den 30 juni 1829 nådde man flodbädden, och den 2 mars året derpå

hade man färcligbygt 485 fot eller nära en tredjedel af tunnelns hela längd.

Ehuru tunneln hade en lutning af ungefär 3 fot på 100, kom han dock

i midten flodens botten så nära, att endast ett lager af 10 fots tjocklek

skilde honom derifrån. Hittills hade arbetet gått temligen lyckligt, men hin-

dren och farorna växte, i samma mån man närmade sig strömbäddens midt.

Brunei var outtröttlig, och den växande faran dref honom att mer än en gång

sätta sitt lif på spel. För att sjelf noga undersöka flodens botten steg han

den 22 april 1827 i dykarklockan ned i djupet, ett företag, som han flera

dagar efter hvarandra förnyade. På flera ställen upptäckte han afven orsa-

kerna, hvarför vattnet sipprade igenom, och sökte möta denna fara dermed,

att han nedsänkte lera i korgar och säckar.

Ett par dagar derefter hände, att arbetarna i tunneln vid gräfning i ett

slamlager påträffade några spadar och en hammare, som Brunei vid sitt besök

på flodbottnen med flit der qvarlemnat. Dessa redskap hade följaktligen arbetat

sig ned igenom flodens der mer än 30 fot tjocka sand- och slambädd, ett oro-

väckande bevis på bottnens lösa beskaffenhet. Det oaktadt fortsattes arbetena

rastlöst, då olyckligtvis flera stora fartyg, som med flodvattnet gått uppför

Thames, kastade ankar alldeles öfver tunneln. Följden var, att vattnet bör-

jade med en sådan häftighet inströmma i denna, att ångmaskinerna ej längre

förmådde göra sig till herrar deröfver. Alla ansträngningar voro fruktlösa.

Arbetarna räddade sig, men tunneln var inom en fjerdedels timme fyld med
vatten, sand och slam. Detta inträffade den 18 maj 1827.

Brunels mod var dock ej brutet. Äter steg han i dykarklockan ned i

det trattformiga svalg, som strömmen gräft ända' ned till tunneln. Dit ned-

kommen, såg han med glädje murverket oskadadt och skölden välbehållen på
samma ställe, der arbetarna lenmat honom. Han grep sig nu genast an med
reparationsverket. Med nära 70 000 centner lera, som nedsänktes i korgar, till-

.stoppade han gapet och pumpade med flera ångmaskiner tunneln åter läns.

Uppfinningarnas bok. I (v. 2). äO
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sk att arbetet redan en månad derefter kunde fortsättas. Oupphörligt tillstötte

dock nya svårigheter, som man ej förutsett, på samma gång arbetarna under

intrycket af den nyss öfverståndna faran blifvit modlösa. Det ena alarmropet

aflöste det andra. Ej sällan hände, att massor af bränbar gas inträngde i tun-

neln, vid den minsta oförsigtighet med lampan tändes och till den grad fylde*

hela det underjordiska rummet med lågor och stank, att arbetarna föllo van-

mäktiga till marken. Det oaktadt hade man den 12 januari 1828 trängt

ytterligare 54 fot framåt, då floden för andra gången genombröt skölden.

Den olyckliga händelsen kostade sex arbetare lifvet. Brunels egen son var

vid tillfället nere i tunneln. Han bortrycktes af strömmen, men fördes lyck-

ligtvis upp i schaktet och blef sålunda räddad. Genombrottet egde rum 640

fot från tunnelöppningen. Brunei afhjelpte olyckan nu på samma sätt som

förra gången. Tunneln utpumpades, och hvalfvet visade sig åter oskadadt.

Alla önskade lifligt, att den underbara bygnaden måtte bli fulländad,

men medel saknades. Arbetet hvilade i hela sju år, tills regeringen slutli-

gen beviljade de nödiga penningförskotten. Då började det på nytt, men skred

ytterst långsamt framåt. Flodens botten var fullkomligt upplöst och måste,

så att säga, ersättas med en ny. Dertill kom, att den hittills begagnade sköl-

den blifvit så bristfällig, att en ny måste anskaffas i hans ställe. Ännu tre

gånger genombröt floden sin bädd. Det oaktadt skred det djerfva företaget

under oupphörlig strid med de hinder, flodbottnen och elementen reste i dess

väg, allt längre framåt, och den 13 augusti 1841 förunnades den nu mer än

70-årige Isambard Brunei den tillfredsställelsen att efter sextonåriga, oaflåtliga

ansträngningar få genomvandra tunneln i hela dess längd. Sedan ned- och

uppgångarna på båda flodstränderna blifvit ordnade, blef jätteverket tjugu

månader derefter högtidligt öppnadt för den allmänna trafiken. Den store

byggmästaren blef af drottningen utnämd till baronet och dog 1849 vid fylda

80 års ålder.

Kostnaderna för den väldiga bygnaden hade inalles uppgått till närmare

10 700 000 rdr. Hvarje fotgängare, som passerar tunneln, erlägger en afgift

af en penny (7 öre).

Så länge än londontunneln stod ensam i sitt slag och så utomordentliga

än de svårigheter voro, som fördröjde hans fullbordande, öfverträffas han dock

vida af de kolossala arbeten, som under de senaste femton åren inom jern-

vägsbyggandet blifvit utförda. Några af dem gå, liksom londontunneln, under

upplösta flodbäddar; andra, såsom de underjordiska jernvägarna, skära midt

igenom grunden till höga torn, utan att dessa det minsta svigta; andra åter

borra sig midt igenom hela bergkedjor. Så ha t. ex. dessa ofantliga, af na-

turen uppförda murar, som bilda skiljeväggen mellan Frankrike och Italien,

blifvit genombrutna. Sedan de senaste åren genomskäras Alperna, så väl de

tyska som de schweiziska, af jernvägar, och menniskoanden har slutligen i

genombrytningen af Mont Cenis' gigantiska bålverk visat, hvilka outtömliga

hjelpmedel och titaniska krafter han har att bjuda öfver.
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Hade det hittills använda borrningssättet blifvit bibehållet, skulle

detta jätteverk knapt på ett hälft århundrade kunnat medhinnas. Men här

gälde att i det tidsödande och dyra handarbetets ställe begagna sig af natur-

krafterna i det mest storartade omfång, och så skedde äfven på ett i sanning

häpnadsväckande sätt. Man borrade med tillhjelp af komprimerad luft me-

Fig. 426. Jernvägen öfver Mont Cenis. Fellska systemet.

delst väldiga maskiner, konstruerade af ingenjörerna Grandis, Grattoni och

Sommeiller. Mont Cenis tjenade redan Ilannibal och hans puniska legio-

ner till öfvergångspunkt. Ar 1693 lät marskalk Catinat bygga en för lätta

åkdon och små kanoner färbar väg deröfver, och 1802—1805 anlades på Na-
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poleons befallning en ordentlig landsväg öfver passet. Nu Ville nian bygga

en jernväg, men stigningarna voro så betydliga, att till och med Fells system

med en tandad midtskena, med livars tillhjelp lokomotiven arbeta sig upp för

höjderna, ej lofvade något tillfredsställande resultat (se fig. 426)\ Då sprängde

man sig midt igenom berget. Borrningarna skedde från båda sidorna på en

gång. Begynnelsepunkten på savoyiska sidan vid Modane ligger 4 206 fot öfver

hafsytan, den andra på italiensk botten vid Bardonneche i en tjusande, på alla

sidor af berg omgifven dal 461 fot högre, medan dock banan på ett ställe

längre fram uppstiger till en höjd af 7 300 fot.

Vid ingången till en dalklyfta i närheten af Bardonneche uppfördes de nödiga

bygnaderna: kontor och bostäder för ingeniörerna och arbetarna, ett sjukhus, ma-

skinfabriker, smedjor samt ett hus, der apparaten for luftkomprimeringen med till-

hörande vattenreservoarer hade sin plats. I samma bygnad funnos äfven tio stora

reservoarer af jern, liknande ångpannor, som rymde 7 500 kubikfot luft och hvar

och en försedd med ett rör. Medelst de i dessa anbragta sinnrika ventilerna

och det ur den närliggande vattenreservoaren med en tyngd af 24 000 skål-

pund nedströmmande vattnet blef luften i dessa pannor så sammantryckt, att

hon, om hon utsläpts, skulle rusat ut med en hastighet af 840 fot i sekunden,

sålunda fem gånger hastigare än den allra starkaste orkan. Hvarje maskin

lemnade på detta sätt i minuten 1 400 kubikfot luft, hvilken nu genom ett

stort rör inleddes till den i tunneln arbetande borrmaskinen. Denna bestod

af fyra reservoarer för den sammanpressade luften och dref fyra till åtta mejslar,

som lato vända sig i alla riktningar. Hvar och en af dessa mejslar gjorde 200

slag i minuten och vred sig dervid tillika litet omkring. Men härvid blefvo

också mejslarna ej mindre än stenen illa åtgångna. Ehuru de hade en längd

af öfver 3 fot och voro gjorda af det hårdaste stål, utnöttes dock dagligen

150 stycken. Sedan borrhålen blifvit tillräckligt djupa, laddades de. Under

den nu följande explosionen stodo arbetarna samt den på hjul gående maski-

nen trygga bakom en stark trädörr. På detta sätt framträngde man 3 till 5

fot på dygnet. Man hade beräknat, att hela arbetet, om det drefves samtidigt

och oafbrutet från båda sidorna, skulle upptaga en tid af tio år. Sådan var

den beräkning, som gjordes vid arbetets början, och hon har äfven slagit full-

komligt in; hela den 41 160 fot eller öfver en mil långa tunneln blef den 25

december 1870 klockan 4 eftermiddagen, således nästan jemt tio år efter dess

påbörjande, fullbordad. Från båda ändpunkterna uppstiger han mot midten,

dock så att den starkare stigningen ligger på den franska sidan. Midtpunk-

ten ligger 4 469 fot öfver hafvet. Vid öfre ändan af det här uppstigande

luftschaktet, 10 262 fot öfver hafvet och 5 792 fot öfver tunneln, står på
Frejusspetsen ett observatorium. 5 792 fot — ett vackert djup i sanning!

Jordens djupaste grufva, den vid Kuttenberg i Böhmen, har ett djup af 3 650

fot; dernäst kommer den vid Kitzbiichel i Tyrolen med 3140 fot, medan Mor-

morsgrufvan vid Atvid, den djupaste i Sverige, endast hinner 1 234 fots djup.

Bergets egen värme i tunnelns midt utgör nära 27° C. Hvad betyda väl i

jemförelse med en sådan tunnel alla hittills varande bygnader af samma
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slag, till och med de verk, som Semmeringbanan och de schweiziska banorna

ha att uppvisa! Det oaktadt måste vi egna äfven dem en blick, då det var

på dem tekniken förberedde sig till lösningen af dessa jätteuppgifter.

En af de i Tyskland först bygda tunlarna är Niederautunneln på Leipzig-

Dresdenbanan, som har en längd af 1 869 fot. Ej mindre anmärkningsvärda

äro tunlarna på Prag-Dresdenbanan, midt emot det vid Elbe herligt belägna

slottet Tetschen, samt tunlarna genom Schäferwand (fig. 427). Kheinbanan

vid Aachen har fem tunlar, af hvilka den största förr ansågs som en syn-

nerlig märkvärdighet.

På sträckan mellan Prag och Brunn, ja, på alla bergsbanor finnas sådana

tunlar, men ingenstädes i så fortlöpande rad som på ett äfven i andra afseen-

den ytterst märkvärdigt

minnesmärke af nittonde

århundradets vägbyg-

nadskonst; vi mena ba-

nan mellan "Wien och

Triest på det ställe, der

hon ö fvergår Semme-
ring. Yi vilja åtmin-

stone kasta en flyktig

blick på detta mäster-

verk. Det är säkerligen

ingen ringa sak att leda

en nära 4 mil långjern-

väg öfver en mer än 500Ö

fot högbergkedjas dalar,

klyftor, klippor och slutt-

ningar, att skydda ho-

nom mot vattenflöden,

öfversvämningar, berg-

skred, att inskränkahans

stigning och likväl uppnå

passhöjden, att spränga

tunlar och bygga torn-

höga viadukter, som hvila på bågar i flera rader öfver hvarandra. Endast

den sakkunnige kan till fullo uppskatta de svårigheter, som verkets ledare,

von Ghega, understödd af skickliga ingeniörer, måste på förhand beräkna

och undanrödja, innan banan kunde utföras. Med henne kan ej heller någon

af de mångbeprisade romerska vägarna, af hvilka äfven en förde öfver Sem-

mering, mäta sig. Tåget brusar fram genom långa tunlar för att på andra

sidan utmed brådstupande bergväggar i skarpa krökningar öfver viadukter

.

och djerfva pelarbygnader dånande genomila ödemarken. An är man i klara

solskenet, än i kolsvarta mörkret, än mellan nakna klippväggar, än i svala

skogen, än ofvanom dalen, än djupt under skogsregionen. Här höjer sig

*'*-" -XJiUStfX.

Fig. 427. Tunneln genom Schäferwand vid Tetschen.
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en grå bergvägg, fläcktals bevuxen med låga buskar, der blickar en snö-

täckt bergtopp med sina fåror och klyftor långt ut öfver klippöknen. I orm-

vindlingar slingrar sig banan genom Schwarzadalen; vid Beyerbachviadukten

går hon nämligen tillbaka till Eichkogel för att snart ännu en gång vända

om och i en båge uppnå passhöjden. Har man hunnit de båda Adlitzgrabens

branta dalklyftor, ser man framför sig skrofliga och vilda bergväggar, som,

på tusen sätt söndersplittrade, höja sig nästan lodrätt öfver den smala gröna

dalremsan. Banlinien följer nu i en starkt utsvängd båge dessa klippbranter,

passerar derefter två väldiga viadukter af mer än 100 fots höjd, tills hon slut-

ligen öfver en bergvägg tränger in i en 670 fot lång tunnel för att från den

nedre Adlitzgraben komma in i den öfre. Banan har dock knapt öfvervunnit

Fig. 428. Viadukten öfver »Die kalte rinne» på Semmeringbanan.

dessa svårigheter, förr än nya ställa sig i hennes väg: nakna, förvittrande

klippväggar med brant stupning, här och der genomskurna af djupa raviner,

resa sig framför en. Bergartens lösa beskaffenhet i dessa väggar med sina

sprickor och remnor lät befara, att stenen i följd af skakningen från de tungt

belastade bantågen skulle med tiden allt mer lossna i sina fogar och slutligen

rasa. Derför måste man här vid Weinzettelwand spränga vägen djupt in i

klippväggen och stödja denna vägg med pelare och murar för att hindra

henne att instörta, och tre rader af tunlar blefvo sålunda genom gallerier för-

enade till en enda lång hufvudtunnel.

På detta sätt flyger nu lokomotivet utmed bergväggen till Kalte rinne,

vars klyftor det passerar på väldiga viadukter, som hvila på två öfver hvar-
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andra bygda rader af hvalfbågar (se fig. 428). De undre bågarna och pelarna

i dessa viadukter äro jemte hörn- och midtpelarna bygda af qvadersten, de

öfre af tegel. Nu går banan utmed den branta bergväggen och försvinner

nedanför passet i en 470 fot lång murad tunnel, tills hon vid Mtirzzuschlag

ansluter sig till den steierska, sedan hon passerat 15 tunlar af tillsammans

14 100 fots längd och 16 viadukter af betydlig utsträckning.

Utom de ansträngningar, som den egentliga anläggningen fordrade

måste man äfven tänka på bandriftens behof. Så är t. ex. på det sinnrikaste

Fig. 429. Den underjordiska jernbanan i London.

sörj dt for maskinernas matande med vatten derigenom, att bergbäckarnas vat-

ten blifvit samladt, renadt och genom uppfordringsverk och rör ledt till sta-

tionerna. Om redan de mödosamma förarbetena, såsom höjdmätningarna, lini-

ens utstakning, beräkningen af krökningarna och stigningarna m. m., äro tillräck-

liga att sätta ingeniörernas skicklighet på prof, äro dock dermed endast de

första svårigheterna undanröjda. Man behöfver massor af material och tusen-

tals arbetare; än fattas vägar och bostäder, än hindrar väderleken arbetets

fortgång, så att redan byggandet af en vanlig bansträcka fordrar den största

omtanke, om, såsom billigt är, befolkningens önskningar och hela landets bästa,
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skola finna ett rättmätigt afseende. Men vid byggandet af Semmeringbanair

mötte alldeles ovanliga hinder. En lång tid förgick, innan en stam af dug-

liga och pålitliga arbetare hann sammandragas i dessa ogästvänliga trakter.

Man fick sådana från Krain, Italien och de tyska provinserna, och sålunda,

hade småningom på den väldiga bergstocken högt öfver de bebodda dalarna,

bildat sig en koloni af långt ifrån invandrade arbetare. Derutaf uppstod ett

egendomligt folklif bland dessa industrins nomader. I dessa högt belägna

ödemarker, der eljest endast gökens entoniga sång eller .roffågelns hesa skri,,

vallgossens jodeltoner eller den oförvägne jägarens pipa hördes, återgåfvo nu-

bergväggarnas ekon ofta folkmelodier från vidt skilda trakter. När signalen,

till arbetet gafs med klockan, drogo långa arbetarkolonner utför de smala,,

slingrande gångstigarna ned i djupet. En afdelning försvinner i tunlarna,,

medan en annan med borr, mejsel, spett och hacka angriper en lodrät berg-

mur och lösspränger väldiga block, som, sedan de nedrullat, mottagas af italienska

stenhuggare, hvilka släthugga dem, hvarefter steiermarkska formän lasta dem

på sina kärror och forsla dem upp ur dalen till det ställe, der de skola an-

vändas till pelare och viadukter. Der resa sig ställningar öfver ställningar

med de växande pelarna och hvalfbågarna, der surra dragmaskinernas linor,,

der knarra kärrorna, på hvilka bygnadsmaterialen föras uppför ställningens-

zigzaglinier.

Har Semmeringbanan än en stor mängd tunlar att uppvisa, går dock

jernvägen emellan dem långa sträckor i öppen dag öfver berg och dal
r>

genom klyftor och pass. Nu skola vi deremot föra våra läsare till en bana,,

som nästan uteslutande består af tunlar. Vi mena en af de märkvärdigaste

jernvägar, som hittills blifvit bygda, den underjordiska jernbanan i Lon-
don, som i januari 1863 öppnades för allmänna rörelsen. Banan, som har till syfte

att sammanbinda fyra af de vigtigaste bangårdarna på norra Thamesstranden

och är bygd af ingeniörerna J. Fowler och Maon Johnson, börjar vid Great-

Westernbanans station och slutar i city. Hon har sex till sju mellanstationer

och ligger endast der, hvarest marken eller de derpå uppförda bygnaderna^

kunde fås för godt pris, i öppen dag; den allra största delen af sin längd

går hon deremot under jorden genom tunlar, som upplysas af gas. And-
och mellanstationernas bangårdar med sina 209 fot långa och 10 fot breda

perronger äro bygda som stationer ofvan jord.

Banan följer med sina två spår öfver allt, der det låtit sig göra, gatlinierna,

men slingrar sig till större delen på en sträcka af två tredjedels svensk mil

under jorden i kurvor, af hvilka en till och med endast har 640 fots radie.

Tunlarna, utförda i elliptisk genomskärning, äro ungefär 30 fot breda och

17, på många ställen 20 fot höga. Murverket är uppfördt af sex 4

tum tjocka, med hydraulisk kalk och på mycket fuktiga ställen med port-

landscement murade tegelstensskikt. Den största stigningen utgör ungefär

1 på 100 fot och det största djupet under jordytan 57 fot. God belysning

och tillräcklig ventilation saknas ej, och de nya lokomotiven, som sjelfva för-

tära sin rök och ånga, ha visat sig fullkomligt ändamålsenliga. Ett egen-
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domligt belysningssystem ha stationerna vid Baker street och Gower street.

Fjorton ofantliga fönster eller, rättare sagdt, källargluggar öppna sig på båda

sidorna af de väldiga, dystra hvalfven. Det genom dem inströmmande dags-

ljuset faller på en lodrät mur af hvitglaseradt tegel och återkastas af honom

genom de egentliga fönstren in i banhållarna (se fig. 425). Det oaktadt ger

det infallande dagsljuset endast en matt, dunkel, nästan spökaktig dager. Det

underjordiska Londons egentliga sol är dock gasskenet; deraf äro äfven passa-

gerarvagnarna upplysta. Alla dagar från klockan 6 på morgonen till mid-

natt går hvar tjugonde minut ett tåg fram och tillbaka; taxan är billigare än

omnibusarnas. Anläggningskostnaderna uppgingo till 1 125 000 pund sterling

eller 20 millioner rdr. Arbetet hade nämligen att kämpa med många svårig-

Fig. 430. Nybodatunneln utanför Stockholm.

heter så väl i anseende till de gamla gas- och vattenledningsrören, dem man
oupphörligt stötte på, som äfven i följd af markens sänka beskaffenhet, hvil-

ket allt fordrade särskilda anstalter, hvarigenom bygnaden mycket fördyrades..

Att i ett land med så bruten mark som vårt jernvägsbyggaren skulle-

träffa på klippor och bergkullar, som han måste spränga sig igenom, var na-

turligt. Nedskärningar, ej sällan till rätt betydligt djup, förekomma också myc-
ket ofta, och äfven af tunlar ha de svenska jernvägarna att uppvisa ett ej så

ringa antal, om också ej på långt när af de storartade dimensioner som flera

af de nyss berörda. Längst och ryktbarast af dem alla är tunneln under
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Södermalm på sammanbindningsbanan genom Stockholm (se sid. 425), som

håller 1 435 fot i längd och går under en hel stadsdel. Näst honom kommer
Nybodatunneln strax utanför Stockholm på vestra stambanan med en längd

af 935 fot (fig. 430), vidare tunneln vid Brunsberg på nordvestra stamba-

nan, 932 fot, och den vid Bränninge i närheten af Södertelje, 476 fot lång.

En af de minsta, men genom omgifningarnas pittoreska skönhet mest bekanta

är den 197 fot långa tunneln vid Stens bruk på östra stambanan i när-

heten af Norrköping (fig. 431).

EVAJD HANSEM

Fig. 431. Tunneln vid Stens bruk i närheten af Norrköping.

Men vi återvända nu till dagsljuset och lemna de .dunkla tunnelhallarna,

Iivilkas antal allt jemt växer, huru mycket än alla förståndiga ingeniörer nu

mera bemöda sig att undvika dessa dyrbara bygnader, medan förr deremot

aktieegare och ingeniörer täflade att utstyra sina banor med sådana konstverk.

Stundom händer dock, att anläggandet af en tunnel faller sig billigare än

hvarje annan utväg, ja, det ges fall, då man alls icke kan undvara dem. Så
har man visserligen vid byggandet af London-Doverbanan, för att undvika tun-

nelborrning och derigenom bespara kapital och tid, bortsprängt en klippa af

•400 fots höjd, Round-Downklippan, men likväl måst borra en tunnel genom

den strax bredvid befintliga Shakspeareklippan.

En särdeles egendomlig riktning har jernvägstekniken tagit i Amerika;

Dimensionerna äro der nästan mera jätteartade, än vi européer kunna föreställa
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'oss. Svårigheterna stiga i följd deraf till en ofantlig höjd, och det sätt, hvarpå

<den amerikanske ingeniören löser sin svåra uppgift, vill ofta förefalla oss euro-

péer rent af lättsinnigt. Vi äro så vana att endast lita på sten och jern, att

dessa träbygnader komma oss att darra. Ty värr fattas oss här utrymme att

närmare syseisätta oss med den längsta af alla jernvägar, den nära 500 mil

långa Pacificbanan (från New-York till San Francisco); men några af de

.mest egendomliga punkterna på denna bana måste vi dock taga i skärskå-

dande. Den högsta punkten derpå, vid Sherman i territoriet Wyoming, ligger

8 730 fot öfver

hafvet, således

mer än 1000 fot

högre än den

högsta punkten

på Mont-Cenis-

banan. Trots

denna ofantliga

höjd erbjöd dock

banbygnaden öf-

ver Sierra ne-

vada i det hela

långt mindre

svårigheter än

man trott. Det

var i synnerhet

en fiende, med
hvilken man på
dessa höjder

hade att kämpa,

och denne fi-

ende var snön.

Fig. 432 visar,

huru man skyd-

dar banan mot

denne fruktansvärde motståndare. På de schweiziska banorna ha vi européer

för samma ändamål alltid anlagt massiva stengallerier, och ej ens de skydda

alltid mot lavinernas tyngd.

Pacificbanans stigningar äro ofta mycket betydliga, ja, de gå ända till

1: 45; men det oaktadt har man, tack vare terrängens beskaffenhet och den

genialitet, hvarmed de amerikanska ingenjörerna anlägga sina viadukter (se

fig. 433), ej, som på Mont Cenis, behöft taga sin tillflykt till Fells system.

Men der ej heller detta sinnrika system räcker till, der alla de nämda tek-

niska utvägarna ej längre äro användbara och der man ej heller utan oskä-

liga kostnader kan kringgå höjderna, der erbjuda de »stående» ångmaski-

nerna i förening med det lutande planet (såsom på Dusseldorf-Elberfeldbanan)

Fig. 432. Snögalleri på Pacificbanan.
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en ytterligare utväg. På höjden af berget, som skall öfverfaras, anbringar

man en stor ångmaskin, som sätter ett vindspel i rörelse. Härifrån går en

på rullar löpande draglina utför den jemna sluttningen. Så snart ett ban-

tåg ankommer till bergets fot, fästes linan vid lokomotivet, och bantåget dra-

"W 5,,'

ges nu af den på höjden stående maskinen uppför sluttningen. Man har äfven

försökt inrätta lokomotiven så, att de sjelfva uppvinda linan och sålunda hala

sig uppför sluttningen.
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Så växa nästan dagligen medlen att öfvervinna stigningarna. Men det är

«ej blott höjderna, som gifva jernvägsbyggarna mycket att skaffa; äfven för-

djupningarna i terrängen bereda dem stora svårigheter.

De fall, då jernvägarna komma att ligga högre än den omgifvande ter-

rängen, äro af mångfaldigt slag. På ett ställe gäller det att komma
öfver en vanlig fördjupning i marken eller en djup dalklyfta, på ett annat

att draga banan öfver en sänkning eller ett moras, på ett tredje åter att öf-

vergå en i många krokar bugtande floddal o. s. v. Men lika mångfaldiga som

svårigheterna, lika outtömliga äro äfven teknikens hjelpmedel. Yid passeran-

det af träsk och moras brukar man i Amerika mycket pålbroar af det slag,

.som hg. 434 utvisar. Öfver torra dalar för man banan vanligen på mer eller

Fig. 434. Pålbro öfver ett moras i Sydcarolina.

mindre höga bankar, som endast afbrytas af mindre broar för att släppa

igenom vattnet eller bereda genomgång for en landsväg.

Viadukter och broar. Ser man en jernväg gå i rak linie öfver en slätt,

förledes man lätt till den tron, att det sinnrika i hela uppfinningen mindre

ligger i jernbanan sjelf än i lokomotivet. Men ju mera ojemn och bruten

terrängen blir, desto mera stegras fordringarna på den byggande ingeniören ej

mindre än på aktieegarna. Öfver långsträckta sänkningar eller djupa dalar,

som antingen äro torra eller endast sällan genomflytas af vatten, spänner man
viadukter. Denna utväg tillgriper man dock vanligen först då, när antingen
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sänkningarna tid efter annan äro utsatta för öfversvamningar, som genom en;

bankutfyllning skulle blifva långt farligare, eller när djupet är så betydligt,,

att en bank skulle kosta mer än en viadukt. Hvad nu viadukterna sjelfva

angår, äro de ett slags broar och byggas efter alldeles samma principer som

dessa. Vi behöfva således ej uppehålla oss specielt vid dem, utan öfvergå

genast till broarna.

Dessa bygnader, hvilkas nödvändighet för samfärdseln i årtusenden varit

insedd och som derför i de mångfaldigaste skiftningar och former återfinnas,

hos alla odlade folk, hafva af gammalt utgjort en af den menskliga uppfin-

ningsförmågans svåraste och intressantaste uppgifter. Redan assyrerna bygde

bjelkbroar på stenpelare, och kineserna uppförde redan i åttonde perioden af

sin konstutöfning broar så väl af sten som af bamburör. Hvad resande be-

rätta oss om japanesernas hängande broar, väcker med skäl vår häpnad. Der

bambubroar ej låta anbringa sig, der får ett utspändt tåg med en dervid

hängande korg tjena den käcke japanesen till väg öfver klyftor och raviner»

medan naturbarnet i Afrikas och Amerikas skogar för samma ändamål hjelper

sig med ännu enklare medel, med tåg flätade af rötter eller grenar, vid hvilka

en ring (pow) hänger, hvari den resande sätter sig för att med ringen glida

utefter tåget, eller med fälda trädstammar, lagda öfver klyftan.

Hvilka mästerverk i brobygnad romarna skapat, visa de af dem
bygda broarna i Italien, Frankrike, Spanien, Afrika m. m., af hvilka ett

stort antal ännu begagnas, araberna voro ej mindre förfarna i detta slags

bygnader; af dem lärde normanderna, och Sicilien har ännu att uppvisa mån-

gen djerf bygnad från den tid, ön lydde under deras välde. Det oaktadt kunna

vi nu för tiden ej låta bli att le, när vi se, hvilket oerhördt slöseri med ma-

terial och kraft, man då ansåg nödvändigt for att t. ex. spänna en hög, djerf

båge öfver en liten på slätten framrinnande grund bäck, så att man på den

ena sidan måste stiga högt upp, på den andra ned igen. Hellre än att trötta

sin mulåsna med att passera en sådan bro, låter man henne vada öfver bäcken

bredvid bron. Afven tyskarna bygde under medeltiden vackra och dyrbara

broar, men de hopträngde ej sällan i hög grad strömfåran och gjorde der-

igenom sitt till att framkalla öfversvamningar och skador på sina egna pelare.

Ett exempel på dessa vanligen med ofantligt slöseri på material bygda broar

är den gamla Elbebron i Dresden.

Vid samma tid, då renässansen fick insteg i arkitekturen, gjordes äfven

betydande framsteg i brobygnadskonsten. Då uppfördes Ri a It obron i Ve-

nezia med sin 91 fot breda hvalfbåge, bygd 1587—1591 af Antonio da

Ponte, äfvensom Arnobron i Firenze med en midtbåge af 94 och två sido-

bågar af 88 fots spännvidd, fullbordad 1569 af Bartolomeo Ammanati.

Några träbroar ega vi ej qvar från denna tid. En af de största och

märkligaste bygde 1757 timmermästaren Johann Ulrich Grubenmann öfver

Rhein vid Schaffhausen. Hon hade två spann, det ena af 168, det andra

af 192 fots vidd. Hon blef, ty värr, 1799 uppbränd af fransmännen.
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De mest förvånande framstegen i brobygnadskonsten har man dock gjort

sedan jernvägarnas tillkomst. Yid byggandet af de första jernvägarna upp-

förde man broarna merendels af trä, till en del emedan man befarade, att

sten eller jern ej skulle kunna motstå skakningen. I Amerika bygger man
ännu gerna viadukter och broar af trä. Den öfver ett moras ledande pålbro,,

som vi afbildat i fig. 434, Dale-creekviadukten (fig. 435), en på bockar hvi-

lande bro af 135 fots höjd och 757 fots längd, äfvensom den i fig. 433-

återgifna krokiga viadukten kunna tjena till exempel på djerfheten i dessa

bygnader.

Till det senaste årtiondets mest storartade brobygnader fick den sachsisk-

baierska jernvägen vid banans dragande genom Voigtland en ovälkommen

anledning. De äro vida beryktade under namnen Göltzschthal- och El-

s t e r th a 1 b r o a r n a. Den förra, som i storartade proportioner ännu ej öfverträffas

af någon dylik bygnad, mäter i sin största längd 2 135 fot; hennes höjd

utgör på midten 290 fot. Körbanans bredd är 30 fot. Fyra våningar af

hvalfbågar torna upp sig den ena öfver den andra. Den större spännvidden

i midten, 108 fot, låg ej i den ursprungliga planen, men blef nödvändig,,

emedan det på detta ställe var omöjligt att finna fast grund för en pelare.

Färdas man från denna bro iy3
mil längre, kommer man till Elsterthal-

bron, ett visserligen mindre, men i sitt slag ej mindre märkligt bygnadsverk,.

som alls icke förlorar på att ses äfven efter Göltzschthalbron. Hon är ej
'

mycket lägre, men består, då dalklyftan, som här skulle öfvergås, ej är bred,,

endast af några få, i två etager ordnade hvalfbågar. Det hos henne fängs-

lande ligger ej i massorna, utan i den smidighet och lätthet, hvarmed bron i

ett par väldiga satser hoppar öfver klyftan.

Det största framsteg, som man under det förra århundradets sista- årtionde

gjorde, var öfvergången till hvalfbroar med användande af genombrutna hvalf-

kilar af jern, hvarigenom vinnas en lätthet och varaktighet, som stenhvalf-

ven på långt när ej kunna uppnå. Detta system är tillämpadt på den ofvan

nämda Sunderlandbron öfver Wear. Genom ytterligare utveckling af detta

system, om också äfven med betydligt ökade kostnader, kom man till spänn-

vidder af 320 fot. Under sökandet efter andra hjelpmedel för åstadkom-

mande af ännu större spännvidder tog man sig först för att bygga h äng-

bro ar. Dessa bestå merendels af ståltrådslinor eller smidda hängjern, som,

anbragta ofvanpå höga pelare, hänga öfver floden och bakom pelarna äro ned-

sänkta i marken. Der berggrund finnes, gör denna förankring inga svårig-

heter, men der marken är af lösare beskaffenhet, kan hon endast med ofant-

liga förarbeten och kostnader vinnas. Det oaktadt helsade man hängbroarna

på sin tid som ett stort framsteg och gjorde de mångfaldigaste försök, hvar-

till också tillfällen i mängd erbjödo sig, ty hängbroar ha blifvit bygda nä-

stan i alla länder. Bland de intressantaste förtjena nämnas: den vid Frei-

bur g i Schweiz öfver en dalklyfta med en höjd af 168 och en längd af

869 fot, bygd 1834 af ingeniören Challey, samt bron öfver Donau mellan

Pest och Buda. Men då flera af dem, och deribland några af de vackraste*
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såsom Dordognebron, den vid Ångers i Frankrike, bron vid Broughton
i England, i följd af den häftiga skakning, som uppstod, när åkdon, passe-
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rade öfver dem, instörtade, sökte man ifrigt efter ett annat brobygnadssystem.

Under tiden hade stenbygnaden åter kommit till heder, och många af

de ofvan nämda viadukterna, i synnerhet på Tysklands och Schweiz' jern-
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"banor, ha honom att tacka för sin tillkomst. Några af de mest storartade

brobygnaderna af detta slag äro Marienbriicke i Dresden, som har en längd

af nära 1 080 och en bredd af 64 fot. Bågarna förete högst eleganta linier

o
f-t

bp

och hafva, med obetydliga afvikelser, i medeltal 111 fots spännvidd. En an-

nan, äfven under ledning af en tysk, Anton Petich, utförd jättebygnad är den

1841 började och 1846 fullbordade lagunbron, som förenar bangården i Ve-

*iezia med italienska fastlandet. Hon är 13 370 fot lång, 30 fot bred och be-

Uppfinningarnas holc. I (u. 2). £1
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står af 222 hvalfbågar, hvardera om 37 fots spännvidd. Till bygnaden åtr-

gingo 80 000 pålar, 1 200 000 stycken huggen sten och 21 millioner tegeL

Kostnaderna utgjorde ungefär 3 500 000 rdr.

Snart skulle nöden tvinga till ett nytt steg. På Englands vestra kust

midt emot Dublin skiljer en smal kanal, Menaisundet, ön Anglesey från

grefskapet Wales. Öfver detta sund spändes 1826 en af de mest storartade

hängbroar. Hon var tillräcklig för den tidens behof. Men jernvägarnas tid

kommer, lokomotivet med sin tunga last vill öfver, man vill ha en jernväg:

mellan London och Holyheads hamn, en så omedelbar förbindelse med Irland

som möjligt.

En stenbro var en omöjlighet, en hängbro gaf ej den nödiga tryggheten.

Åter skulle Stephen son skaffa råd, och han skaffade det, i det han föreslog

rörbron, d. v. s. en ihålig, rak bro i ett enda stycke, som på midten upp-

här sig sjelf, alldeles som en bjelke, som endast har stöd i de båda ändpunk-

terna. Storartade försök anstäldes nu för att utröna jernets bärighet och den

bästa formen för rörkonstruktionen. Samtidigt med den stora Britanniabron

påbörjades en brobygnad af samma slag öfver den i närheten framflytande

Conwayfloden. Den blef färdig 1848. Conwaybrons längd utgör dock en-

dast 408 fot, medan tunnelbron öfver Menaisundet (fig. 436) är fyra gånger

längre.

Sjelfva bron ligger 108 fot öfver vattenytan, och då farvattnet här är

mycket djupt, kunna äfven de största fartyg passera under henne. B!*ods

hela längd utgör 1953, rörets 1603 fot. Den senare längden är fördelad på
fyra spann, af hvilka de båda yttersta mellan landfästena och sidopelarna

mäta hvartdera 243, de båda mellersta deremot, mellan dessa och midt-

pelaren, 481 fot. I sjelfva verket ligger dock det kolossala röret på 'dubbelt

så stor längd fritt och utan stöd, ty midtpelaren, som är uppmurad på en

här befintlig klippa, har ännu ej behöft göra tjenst som sådant. Stephen-

son lemnade nämligen mellan honom och broröret några tums spelrum, men
det senare har ännu ej böjt sig så mycket, att det behöft söka ett stöd i

pelaren.

Röret är inuti 30 fot högt, så att lokomotiven beqvämt kunna genomfara

det. Det är sammansatt af hopnitade, nära tumstjocka jernplåtar och bildar

en lång låda med rektangulär genomskärning. Sin erforderliga fasthet och

bärighet erhåller det dock först genom de utefter hela dess längd öfver och

under det löpande och fast dermed förbundna smärre jernrör af qvadratisk

genomskärning, hvaraf taket innehåller 8 och golfvet 6. Hela röret har be-

tydligt större bredd än höjd och är på längden deladt i två hälfter, tillräck-

ligt stora att kunna rymma äfven de mest kolossala lokomotiv. Anblicken af

mynningen till ett af dessa rör gör redan ett mäktigt intryck. Detta stegras

dock ännu mer, när nian ser två tungt lastade bantåg komma frambrusande

bredvid hvarandra, ty rören innehålla ej en, utan två jernvägar. Jernet, som
åtgått till byggandet af denna dubbeltunnel, utgör en vigt af ej mindre än

120 000 centner. För att få denna jernmassa upp på sin luftiga höjd fördes.
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de särskilda delarna, hopskrufvade till större lådor, på pontoner till bygnads-

platsen och upphissades medelst en hydraulisk press långsamt, men säkert på
sin plats. Hopsättningen började den 6 maj 1848, och 1850 var hela det

väldiga arbetet fullbordadt.

Rörbroarnas teori är högst enkel. Man känner af gammalt, att en be-

lastad bjelke hufvudsakligen i sina undre och öfre lager tages i anspråk; de

undre måste motstå en sönderslitande inverkan, de öfre en sammanskjutning,

medan sjelfva kärnan af bjelken förblir så godt som oberörd. Urborrar man
derför denna mellersta del, blir bjelken lättare utan att förlora något af sin

Fig. 437. Jernvägsbron öfver Weichsel vid Dirschau.

förra fasthet. Denna grundsats har man redan länge i smått tillämpat vid

maskin- och husbygnader, i det man ger jernbjelkar, pelare och andra delar,

som med fasthet skola förena den största möjliga lätthet, en urhålkning eller

någon annan lämplig utskärning. Någonting underbart förblir dock alltid

genomförandet af denna i sig sjelf så enkla ide i en så kolossal skala och

för ett sådant ändamål: en af plåtar sammannitad ihålig bjelke, i hvilken två

jernvägar drifva sin trafik.

Men i det inre af dessa rör råder ett ständigt »dunkel, och hemskt är att

genomfara dem. Afven åtgå till deras bygnad oerhörda qvantiteter jern-

plåt. För att spara material föll man då på. den tanken att utbyta rörba-

nornas massiva väggar mot gallerväggar, och så uppstodo gallerbroarna.

För att åskådliggöra bygnadssättet föl* en sådan bro är väl intet exempel
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lämpligare än det, som erbjudes oss i den stora bron öfver Weichsel vid
Dirschau (fig. 437). Det gälde här att lösa en uppgift, som i följd af flodens
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öfversvämningar och bottnens beskaffenhet syntes nästan olöslig. Pelarnas

grundläggning fordrade mödosamma förarbeten, på samma gång strömmens

häftighet gjorde det nödvändigt att ställa så få pelare' som möjligt i hans väg.

Alla teknikens medel, alla kemins och mekanikens framsteg togos af bygg-

mästarna till hjelp, i det man ej blott bygde en bro, utan äfven reglerade

den delade nodens lopp och genom sinnrika anstalter sörjde för ett billigt

och hastigt framforslande af bygnadsmaterialen. Förarbetena började 1845,
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Fig. 440. Niagarabron. Körbanan.

men först i juli 1851 kunde man öfvergå till hufvudarbetet: uppbyggandet af

pelarna och förfärdigandet af gallerverket eller, rättare sagdt, af brohuset.

De båda brofästena ha hvartdera

101, de fem mellanpelarna 33 2
/3

fots tjocklek; hvart och ett af

de sex brospannen mäter 411

fot. Brons hela längd utgör så-

ledes 2 836 fot. Öfver brope-

larna höjer sig ett par runda torn

med tinnar och skottgluggar, så

att bron, i öfverensstämmelse med

den i trakten rådande bygnads-

stilen, får ett medeltidsartadt ut-

seende. Öfver båda ingångarna

hvälfver sig en vacker spetsbåge,

och ett sirligt gallerverk omsluter

ej blott bron på ömse sidor, utan

delar henne äfven i fem särskilda

banor, af hvilka några begagnas

af bantågen, andra deremot af

vanliga åkdon och fotgängare.

Lätt och prydligt spänner sig

detta jättenät af jernreglar och jernstänger öfver den mäktiga floden. Jernrör,

så stora, att en person kan krypa och röra sig deruti, tjena till underlag åt den

sväfvande tunneln och räcka från den

ena pelaren till den andra. Starka

jernstänger gå parallelt med rören

ofvanför tunneln och äro genom väl-

diga jernskenor, som äro lagda kors-

vis öfver hvarandra, förbundna med
rören, så att de bilda ett fast galler-

och rörverk, hvaruti de särskilda

kör- och gångbanorna löpa. Voro

redan stora anstalter af nöden för att

smida och hopsvetsa så väldiga rör

och skenor, ökades svårigheterna be-

tydligt, då den ofantliga massan skulle

framskaffas till ort och ställe och

anbringas på pelarna. Der måste

först ställningar uppföras på flottar

och pontoner, der måste ångmaskiner,

häftyg och andra mekanikens hjelp-

medel användas för att på valsar

långsamt framrulla dessa tusentals centner. Nämner engelsmannen med stolt-

Fig, 441. Niagarabron. Gallertunneln.
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het sin Britanniabro, kan tysken med tillfredsställelse visa på bron öfver

Weichsel, och hennes uppbyggare Lentzes namn skall med heder intaga sin

plats vid sidan af namnet Robert Stephen son.

Till den nyaste tidens märkliga-

ste, för samfärdseln vigtiga brobygna-

der hör vidare Victoriabron öfver

S:t Lawrence vid Montreal i Canada,

förbindelselänken mellan de canadi-

ska och nordamerikanska jernbanor-

na. Hon liknar till sina hufvuddrag

Britanniabron, men är mer än fyra

gånger så lång. Detta vidunder mä-

ter nämligen i hela sin utsträckning

11080 fot, hvarutaf 6 989 komma på

de i England förfärdigade jernrören.

De senare bestå af ett hufvudrör i

midten och två sidorör. Bron hvilar

på 24 pelare och sväfvar 64 fot öf-

ver vattenytan. Bygnaden, hvarvid

3000 arbetare voro syseisatta, blef un-

der en verklig jättekamp med, ele-

menten på fem år lyckligt bragt till

ända. Man hade här att strida ej

blott mot en starkt forsande ström,

utan äfven mot de väldiga ismassor,

som S:t Lawrence två gånger hvar

vinter för ut i hafvet.

Afven Rheinbron mellan Kehl
och Strassburg är, liksom den vid

Köln, endast med små afvikelser bygd

efter samma system, som dessutom lig-

ger till grund äfven för ett stort antal

andra broar både på denna och andra

sidan oceanen. Man har äfven med
stor framgång på mångahanda sätt an-

Tändt detta gallersystem vid träbyg-

nader till tak, läktare o. s. v. Det

oaktadt var det blott ett steg på fram-

åtskridandets väg.

Anslutande sig till LawT
es' träbjelk-

förstärkning, uppstälde von Pauli ett

nytt system, det så kallade fiskmagsystemet, hvarefter bland andra den nyss

fulländade Rheinbron vid Mainz utfördes af Cramer-Klett (fig. 438).

Kehl-Strassburgbron bygdes på den utomordentligt korta tiden från februari
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till december 1859. Ritningen är uppgjord af ingeniörerna Wigner, Killer

och von Kageneck. Den till sina dimensioner ej synnerligt betydande, huf-

vudsakligen genom det hastiga utförandet märkliga bron har dock eil egen-

domlighet: två svängbroar, anbragta en i hvardera ändan, for att släppa far-

tygen igenom.

Redan tycktes ett afbrott vilja inträda i brobygnadsväsendets hastiga ut-

veckling, då plötsligt ett genialiskt framsteg gjordes.

Häng- och gallerbroar. Det var äfven denna gång en tysk, som fram-

bragte något alldeles nytt och lemnade sina föregångare långt bakom sig.

Lyckades det honom än redan vid hans första försök, öfverträfFar dock hans

andra verk i djerfhet alla föregående bygnader af samma slag. I hvilken

grad detta var förhållandet, framgår tydligast af följande öfversigt, der vi

sammanställa spännvidderna på de broar, vi hittills tagit i betraktande.

Sålunda utgör spännvidden på
Kehl-Strassburgbron (gallerbro) ! 202 fot;,

F rank fur tb r o n (hängbro) 269 »

Victoriabron (rörbro) 337 »

Kölnbron (gallerbro) ." 354 »

Rheinbron vid Mainz (fiskmagsystemet) 357 »

Conwaybrön (rörbro) 408 »

Dirschaubron (gallerbro)... 411 »

B r itanniab r o n (rörbro) 482 »

Mississippibron vid S:t Louis (jernbågsbro) 525 »

Freiburgbron (hängbro) 785 »

NiagaraJ)ron (häng- och gallerbro) , 842. >x

Ohio-Cincinnatibron (gallerbro) ,
1024 »

Kentuckybron (häng- och gallerbro) 1256 »

Eas t ern-riverbron mellan New-York och Brooklyn 1745 »

De fyra sist nämda jättebygnaderna äro ett verk af Johan n August-

Roblin g, en tysk ingeniör, som dog den 22 juli 1868, hvarefter hans son

fortsatte bygnaderna. I Niagarabron (fig. 439), en den nu varande teknikens-

triumf, förenade denne verkligt snillrike man gallersystemet med hängbro-

systemet, i det han ofvanpå gallertunneln för fotgängare anbragte körbanan.

Gallertunneln är på yttersidan 17 fot hög och 24 fot bred. Konstruktionens,

detaljer ser läsaren bäst af fig. 440 och 441. Den förra föreställer nämligen

brons öfre del, tornen och kettingarna, som uppbära körbanan. Under denna

bana befinner sig passagen för fotgängare i form af den i fig. 441 afbildade*

gallertunneln, som tillika uppbär skenorna till den ofvanpå liggande jernvä-

gen. Hufvudsakligen efter samma system äro äfven Ohio- och Kentuckybro-

arna bygda. Den ännu under bygnad varande Eastern-riverbron (fig. 442)

företer i sin konstruktion några förbättringar af detta system. Lyckas man
genomföra detta jätteverk, och derom kan ej gerna vara något tvifvel, skall
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.man hädanefter svårligen läng-

re kunna tala om, att en flod

är för bred att draga en jern-

väg deröfver. Troligt är ej

heller, att härmed det ytter-

sta blifvit uppnådt; snart nog

skola vi måhända få höra ta-

las om uppfinningen af ett

nytt system.

Som prof på våra sven-

ska jernvägsbroar meddela vi

(fig. 443) en afbildning ut-

af bron öfver Norrström
på sammanbindningsbanan i

Stockholm samt en annan af

bron öfver No r sel fven på
nordvestra stambanan (fig.

444). Den senare håller i

längd 600 fot, fördelade på

6 spann, hvaraf de båda mel-

lersta mäta hvartdera 120,

de ofriga 90 fot. Bron hvi-

lar på fem pelare, som en-

dast till sina nedre delar

äro af sten, medan de öfre

utgöras af höga jernställnin-

gar med korsstag af platt-

eller vinkeljern. En annan

egendomlighet för denna bro

är, att grunden för de båda

yttersta pelarna bildats genom

nedsänkning af murade cylin-

derformiga brunnar af tuk-

tad granit, lagd i eementbruk,

två för hvardera, med 9 fots

diameter och 2 fot tjocka väg-

gar. Man förfor härvid på
följande sätt. Den inre jord-

massan utgräfdes i början för

hand, och allt efter som mu-
ren sjönk ned genom leran,

påmurades han ofvantill, der-

vid sjunkningen, då murver-

kets egen tyngd visade sig
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Tara otillräcklig, befordrades genom extra belastning, hvartill företrädesvis

användes jernvägsskenor. Då den nedsänkta grunden uppnått något större

djup, blef det temligen äfventyrligt för manskapet att arbeta nere uti den

.samma, hvarför man då till- jordens upptagande använde ett af öfverste

Beijer konstrueradt, sinnrikt sehaktborr. Sänkningsdjupet uppgick till om-

kring 60 fot*).

Jernvägsöfverbygnad. Sedan vi hittills i de sins emellan skiljaktigaste

och mest storartade af vår tids jernvägar skärskådat underbygnaden till dessa

den nyare samfärdselns ariadnetrådar, hvad nedskärningar, bankar, broar,

Fig. 444. Jernvägsbron öfver Norselfven i YeiMila nd .

tunlar, viadukter beträffar, öfvergå vi nu till öfverbygnaden. Dennas huf-

vuddel är skenornas anbringande. Förr gick man härvid på mycket olika

satt till väga. Man lade dem nämligen än på qvaderstenar, än på jernstolar,

som på vissa afstånd voro nedgräfda i marken. Men stensyllar springa lätt

sönder, och längdsyllar af trä borra sig ojemt ned i jorden; i synnerhet blir

detta förhållandet vid krökningar af banan, der den ena sidan af tåget utöfvar

ett större tryck än den andra. De försök man gjort att ersätta träet med
konstgjorda material ha äfven allesammans misslyckats. Man har derför

nästan öfver allt återgått till tvärsyllar af trä (sleepers), på hvilka skenorna

fästas. Till formen skiftande, göras dessa nu mera nästan öfver allt af val-

*) IngeniÖrsföreningens förhandlingar, 6:e årg.
5

s. 34.
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sadt jern. Fig. 445 ger en rätt åskådlig bild af en jernvägsanläggning, der

underbygnaden — nedskärningar, bankar, broar m. m. — redan är färdig.

Fig. 445. En jernväg under bygnad.

Man är syseisatt med ballastningen; i förgrunden håller man till och med på
att nedlägga skenorna, och detta arbete har styckevis fortskridit så långt, att

tåg med bygnadsmaterial redan kunna befara vissa sträckor af banan.
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Men till öfverbygnaden hör äfven anbringandet af broräcken, telegraf-

anläggningar, signaltaflor, snöskärmar o. s. v. En högst vigtig del af arbetet

med skenornas nedläggning är äfven anbringandet af spårvexlarna och.

vändborden. Alla dessa anläggningar måste redan vid uppgörandet af pla-

nen till underbygnaden ingå i beräkningen. Telegrafledningarna, vexlarna och

vändborden äro så utomordentligt vigtiga delar, att en oaflåtlig uppmärksam-

het egnas åt deras förbättrande och nya konstruktionssätt oupphörligt uppfin-

nas. Stor omsorg i afseende på allmänhetens och trafikens behof kräfver äf-

ven anläggningen af bangårdarna och stationsbygnaderna. Det är dessa

bygnader som falla den vanlige iakttagaren mest i ögat, ja, nästan det enda

som ses af den resande; ty denne ser t. ex. ej en tunnel, utan märker blott

af det plötsligt inbrytande mörkret, att han passerar en sådan, liksom han

Fig. 446. Spårvexlar och vändbord.

endast af det förändrade ljudet i hjulens rasslande märker, när tåget brusar

fram öfver en bro. Utgångs- och ändpunkterna deremot samt mellanstatio-

nerna, der tågen göra ett kort uppehåll, lemna honom tid att se sig omkring.

Banan ser den resande knapt, nien bangårdarna betraktar han.

Aro nu äfven dessa bygnader ändamålsenligt fördelade, beqvämt inredda-

och solidt utförda, då först kan jernvägen anses färdig. De flesta af våra

läsare känna mer än en bangårds anordning; det oaktadt tro vi, att en öfver-

blick på en bild af livad vi nu i korthet anfört ej skall vara ovälkommen.

Vi gifva en sådan i fig. 448.
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Anordningen på den här afbildade bangården skiljer sig dock ej obetyd-

ligt från den, som hos oss på de större stationerna är bruklig. Medan på de

.svenska banorna ett enda stationshus vanligen innesluter alla de särskilda
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lokalerna för ankommande och afgående passagerare, godsexpedition, admini-

stration, telegrafbyrå m. m., och banhallen är helt och hållet öfvertäckt, förete
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Fig. 448. Perspektiv af en bangård med omgifningar.

anordningarna här en i flera afseenden afvikande beskaffenhet. 3 är stations-

huset för de afgående och 4 för de ankommande tågen, samt 1 och 2 de der-
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till hörande gårdarna. 4 b är ett signaltorn med urverk, 5 administrations-

bygningen, 6 lokal för utlemnande af lättare gods, 7 postexpedition och tele-

grafbyrå, 8 godsmagasin jemte expedition for afgående och 9 för ankommande
gods, 10 lokal for lokomotivförare, eldare och bangårdsservis, 11 lokomotiv-

stall, 12 vagnshus för passagerar- och 13 för godsvagnar, 14—16 reparations-

verkstäder, 17 vattenreservoar 'till matande af de fasta ångmaskinerna i dessa

verkstäder, 18 kolupplag, 19 bangård för tyngre gods jemte lastkran, 20

vattenhus till lokomotivens matande med varmt vatten, som härifrån drifves

ut i vattenkranarna (21), hvarifrån det rinner ned i lokomotivets panna, medan
detta står öfver askgropen (22), der askan uttömmes, medan tendern på samma
gång från perrongen (23) matas med kol. 24 är en optisk telegraf. De hit-

tills uppräknade lokalerna äro blott de nödvändigaste, som vid alla bangårds-

anläggningar förekomma. Den följd, hvari de sluta sig till hvarandra, kan

naturligtvis för öfrigt vara mycket olika. Bakgrunden af vår illustration visar

oss jernvägen i hans vidare sträckning. Yi se här, huru banan, strax sedan hon

lemnat bangården, i en nedskärning (26) korsas af en landsväg. Litet längre

fram möter en annan vägöfvergång, men denna befinner sig i jemnhöjd med
jernvägen, och här står en banvaktarstuga jemte en optisk telegraf, och strax

bakom denna böljar en bank (27), till hvilken, då dalen är för djup att kunna
utfyllas, sluter sig en viadukt (28), hvarpå vägen borrar ned sig i en klippa

(29) för att slutligen försvinna i tunneln (30). Viadukten leder öfver en flod,

som genom en kanal står i samband med bangården. Och härmed stå vi på
gränsen till en annan vigtig del af bygnadsväsendet, vattenbygnadskonsten,,

hvartill kanaler, dammar, hamnar, fyrbåkar, dockor, och hvad de allt heta

dessa anstalter för sjöfartens befrämjande, höra. Detta område måste vi dock

tills vidare förbigå, för att i en annan del af detta arbete ge en framställning

af kanalbygnaden ej blott i kontinenternas inre, utan äfven på de smala

sträckorna mellan ocean och ocean, äfvensom af vattenvägarnas ordnande i

allmänhet och andra dermed sammanhängande ämnen.

De svenska jernvägsbygnaderna. England och flera af länderna på
kontinenten hade redan hunnit Öfverdraga sig med ett nät af jernvägar, innan

man här i Sverige frigjort sig från den föreställningen, ätt jernvägsanlägg-

ningar i ett land sådant som vårt vore omöjliga. Åran af att ha först upp-

trädt mot denna fördom och segrande ådagalagt så väl fördelarna som möj-

ligheten af det nya samfärdsmedlets införande äfven hos oss tillkommer Öfver-

sten grefve Adolf Eugene von Rosen, genom hvars ihärdiga bemödanden

vår första jernväg, den mellan Örebro och Arboga med bibana till Nora, kom
till stånd. Koncessionen på anläggningen af denna jernväg, kallad Köping—

-

Hultbanan, gafs 1852. Isen var nu bruten, och jernvägsbyggandet har sedan

dess nästan oafbrutet fortgått. Redan vid 1853—1854 årens riksdag gafs det

första anslaget till byggande af vestra och södra stambanorna, och 1855 bör-

jade arbetena dera under ledning af öfverste Nils Ericson, ett namn, som

är outplånligt inforlifvadt med detta jättesteg i vår materiela utveckling. Ar-
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betena bedrefvos med den kraft, att 1858 redan den 10 mil långa sträckan

mellan Göteborg och Falköping kunde öppnas för trafiken, året derpå sträckan

mellan Falköping och Töreboda, 1860 banstycket Stockholm—Södertelje samt

1862 i november hela vestra stambanan. Under föregående sommar hade

äfven en del af södra stambanan, den 12 mil långa vägsträckan Malmö—Elm-

hult, blifvit färdig och börjat trafikeras. Ofverste Ericson lemnade nu sin post

som högste chef for arbetena, och den befattning, han innehaft, fördelades på

två embetsverk: styrelsen för statens jernvägstrafik och styrelsen öfver statens

jernvägsbygnader. Organisation och bygnad fortgingo emellertid i den rikt-

ning och med den kraft, ofverste Ericson gifvit dem. 1864 var södra stam-

banan i hela sin längd öppnad för trafiken, 1866 norra stambanan mellan

Stockholm och Upsala, samma år den östra till Norrköping, 1871 nordvestra

stambanan till norska gränsen, samt 1872 den östra till Linköping. I slutet

af 1870 utgjorde den trafikerade våglängden på statens samtliga banor en

-sträcka af 104 mil.

Det stora pulsådersystem af jernvägar, som på detta sätt under loppet

af aderton år blifvit skapadt, är oupphörligt i tillväxt. Dels utskjuter det en

.mängd grenskott i form af bibanor, hvaraf i synnerhet Skåne är genom-

&orsadt, dels står det i samband med större, af enskilda bolag företagna jern-

vägsanläggningar. Sådana äro framför allt de båda bergslagsbanorna, jernvä-

gen norr om Mälaren till Vesterås och Köping samt Upsala—Margaretehill-

banan, alla under bygnad. På samma gång arbetas allt jemt på stambanor-

nas fulländande.

På den sista sträckan af vestra stambanan, då hon närmat sig och inträdt

uti Sveriges hufvudstad, förekomma på en längd af 20 000 fot de största och

för den svenska jernvägsbygnaden mest karakteristiska arbetena. Få jernvägar

så inom som utom landet torde på en så kort väglängd förete en liknande

följd af hvart för sig anmärkningsvärda bygnadsarbeten. Då man på jernvägen

söderifrån nalkas Stockholm, möter först Nyboda tunnel, som, sprängd genom

ett särdeles fast gneisberg, mäter en längd af 935 fot med 18 fots inre höjd

•och bredd. På ett afstånd af något mer än 2000 fot passerar jernvägståget

Liljeholmens station med dess för jernvägens räkning uppförda betydliga verk-

stadsanläggningar, lokomotivstall m. fl. bygnader. Banan går derefter öfver den

för sina vackra omgifningar berömda Arstaviken på en prydlig svängbro af jern,

bygd i förening med en af de många och ansenliga jordbankar, genom hvilka

-de svenska jernvägarna utmärka sig. Den s. k. Arstabanken är 900 fot lång

och har på sina ställen en höjd af ända till 70 fot från den fasta bottnen.

Kort derefter observeras tvenne ansenliga vägbroar öfver jernvägen, hvarefter

man snart inträder uti en andra tunnel under Södermalm, anlagd i kurva med
1400 fots radie samt med en lutning af 1 fot på 100 fots längd. Denna

tunnels längd är 1435 fot; dess inre dimensioner äro 32 fots bredd och 19 fots

höjd. Detta storartade arbete utmärker sig icke allenast för sina betydande di-

mensioner, utan äfven för en ovanlig smak i anordning, äfvensom för den beun-

dransvärda noggranhet och skyndsamhet, hvarmed arbetet verkstäldes. Tun-
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neln framgår under icke mindre än 9 af de tätast bebygda qvarteren i denna

stadsdel. Sedan jernvägen genomgått ytterligare ett under en större bygnad

uppfördt hvalf, framkommer han till Mälaren, der en herlig utsigt möter den

resande. Ofver den del af Mälaren, som här benämnes Söderström, fortsätter

nu vägen på en 750 fot lång jernbro, bestående af 11 spann om 53 fots

längd, utom en svängbro, som lemnar för fartyg tvenne genomfartsöppningar

af 50 fots bredd hvardera. Grundläggningen för denna bro har fordrat öf-

vervinnande af ovanliga svårigheter, som föranledt högst betydande arbeten,

Sjelfva vattendjupet är på sina ställen 80 fot, men först på ett medeldjup

af 105 fot har man anträffat fast botten. Till underlag för bropelarna är

först utfyld en väldig grusbank med 60 fots bredd ofvantill, som dock ligger

på ett djup af 15 fot under lägsta vattenytan; till denna bank ha erfordrats

omkring 46 000 kubikfamnar grus, som pråmats till stället. Fortsättningen af

denna ansenliga bro utgöres af en på jernpelare hvilande viadukt öfver Kött-

torget; derefter går vägen å nyo på en jernbro öfver Riddarholmskanalen, följer

Riddarholmen i en nedskärning derstädes med stödjemurar mot Riddarholmen,

hvilka utmärka sig, liksom allt arbete å denna storartade väganläggning, för

prydlighet och soliditet. Mellan Riddarholmen och Tegelbacken å Norrmalm

går vägen åter igen öfver en ansenlig, mer än 800 fot lång bro af jern, inne-

hållande 10 spann om 70 fots vidd och en svängbro med 32 fots genomfarts-

öppning, hvilande på stenpelare, uppförda å vattendjup, som vexla från 5 till

20 fot. Omedelbart härefter inkommer man på Stockholms centralstation.

Bangården upptager en längd af 1800 fot, hvaraf 516 fot på en 97 fots bredd

äro öfvertäckta med ett prydligt tak af zink, hvilande på stolar af smides-

jern, sålunda bildande banhallen. Härintill sluter sig hufvudbygnaden, som
är ett 3 våningars hus, lika långt som banhallen, och har en minsta bredd

af 57 och höjd af 65 fot. Vid dessa storartade anläggningar äro fästa

hamnen af den svenska jernvägsbygnadens förste chef, öfversten friherre Nils

Ericson, hans efterträdare och högste ledaren af arbetena å sammanbindnings-

banan, öfversten C. G. Beijer och jernvägarnas arkitekt, majoren A. W.
Edelsvärd.

De senaste årens jernvägsbygnader. Jernvägarna äro, som vi sett, föga

mer än fyrtio år gamla, och likväl sträcka sig deras skenor redan öfver

alla verldsdelar. Med hvarje år vidgar sig och intränger nätet i nya trakter.

Men det är i synnerhet under de senaste fem till tio åren, som jernvägsbyg-

gandet antagit de jätteartade proportioner det nu företer. Yi befinna oss,

utan att ana det, midt inne i en period af den mest sjudande verksamhet i

denna riktning. En verklig feber synes ha gripit folken att komma lätt och

fort till hvarandra. Och det är ej blott i civilisationens gamla hem, vårt

ädla Europa, som det schaktas, spränges och hamras för att utspinna sken-

strängarna allt längre och längre. Afven stillaståendets gamla verldstrakter,

Asien och Afrika, ha under de senare åren ej mindre än det unga Australien

med ifver tillegnat sig den nya tidens kommunikationsmedel. Vi ha nyss

Uppfinningarnas lok. I (u. 2). ^O
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läst, huru den första jernvägen i Japan blifvit öppnad, och Indien är sedan

två år i hela sin längd och bredd genomskuret af jernbanor. Det är dock i

Europa och Amerika, som resultaten visa sig mest storartade. Dessa båda verlds-

delar ha under de senaste tio åren mer än fördubblat sina jernbanors längd,

I Europa är det framför allt två länder, som under denna tid gjort ofant-

liga ansträngningar för förbättrande af sina kommunikationer, och dessa län-

der äro Österrike och Ryssland. Båda hade blifvit långt efter, men båda ha

sökt taga skadan igen. Det ryska jernvägsnätet, som ännu 1865 endast ut-

gjorde 500 geogr. mil, hade sex år derefter vuxit till ett omfång af 1500

geogr. mil, således tredubblats. Dess banor sträcka sig nu från Finska viken

till Svarta hafvet och från Tysklands och Österrikes gränser till Volga. På
de tyska banorna, som äfven fått en högst ansenlig tillväxt under samma tid,

har den strategiska synpunkten blifvit allt mer bestämmande. Särskildt märk-

lig i detta hänseende är den långa kustbana, som sträcker sig utefter Öster-

sjöns och Nordsjöns hela kust. Lägga vi härtill, att Förenta staterna under

samma tid ökat sin jernvägslängd med öfver 3000 mil (hela dess bannät

1871 utgjorde öfver 8000 mil, således endast föga mindre än hela Europas),

få vi en aning om den verksamhet, som under det sista decenniet herskat på
detta område, men också om det resultat, som detta mångdubblade tillfälle

till beröring mellan menniskorna innan århundradets slut skall ha frambragt.

Hvad stort sker, det sker tyst.



ii De mångfaldigande konsterna.

Papperets historia och tillverkning.

Papperets betydelse. — De gamlas papper.

— Pergament. — Pappersindustrins uppkomst och.

utveckling. — Pappersmassa af lump, halm och

trä m. m. — Papperstillverkning i kyp. — Pap-

persmaskinen. — Papperets appretering. — Papp.

— Papperstillverkningen i Kina och Japan. —
Papier-maché. — Statistiska uppgifter.

»Jag tror ej», sade Gladstone i ett

tal, som lian höll i engelska underhuset

för att genomdrifva pappersskattens upp-

Yfffa häfvande, »jag tror ej, att det ärade

huset gjort sig ett tillräckligt begrepp

om de mångfaldiga ändamål, hvartill

papperet eller pappersämnet användes.

Det förekommer snart sagdt under alla

möjliga former. Jag har här i min hand

en förteckning på sextionio olika industrigrenar, i hvilka alla papperet ingår
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som råämne. Papperet användes af bandagisten, som af pappersmassa gör

artificiela lemmar, af optikern, skomakaren, sadelmakaren, hattmakaren, till-

verkaren af lackerade varor, i porslinsfabrikationen, i vagnmakeriet; deraf

göras dockor, skyttlar och tekannor samt mycket annat, som jag här ej kan

uppräkna. En fabrikant har försäkrat mig, att det vore möjligt att göra

möbler af papper, och han erbjöd sig till och med att göra vagnar af detta

material, om den dera lagda skatten borttoges. En annan fabrikant, af hvil-

ken jag begärde en uppgift på de industrigrenar, hvari papperet ingår som

råämne, utropade blott: »Hvem kan väl angifva de gränser, vid hvilka upp-

finningsförmågan måste stanna, när man ser, huru sjelfva den eftergifvande

och mjuka kautsjun efter någon tids beredning blir hårdare och starkare än

trä!» Det har alldeles nyss blifvit mig sagdt, att man gör fastager af papper,

som man preparerar med tjära, och att ett sådant fastage kan uthärda ett

tryck af öfver 500 skålpund på qvadrattummen. Dessa detaljer äro ej utan

intresse, och om jag anbefaller dem till eder uppmärksamhet, sker det för att

bevisa, att man i pappersskattens afskanande har ett mycket verksamt medel

att framkalla nya industrigrenar.» Och med de exempel, den engelske stats-

mannen anför, berör han likväl ännu ej det stora, utomordentligt vigtiga om-

råde, för hvilket papperet blifvit ett oumbärligt material: skriftens och de

mångfaldigande konsternas öfver hufvud. Hvilken ofantlig mängd bref, cirkulär,

tidningar, prospekter, annonser, affischer, räkningar och vexlar se ej dagligen

ljuset, och hvart enda exemplar behöfver ett nytt pappersblad. Fotografi,

litografi, träsnitt, kopparstick, livad -vore de väl utan papperet? Papper be-

höfver man till artificiela blommor, till emballering af de mångfaldigaste va-

ror och föremål, med papper kläda vi taken på våra hus, väggarna i våra

rum, ja, vi börja till och med att kläda oss sjelfva med papper. Och likväl

ha vi ännu ej talat om den legion af böcker, som årligen utkommer.

Ville vi under benämningen papper inbegripa allt, som tjenat att mottaga

skriftliga meddelanden, skulle vår verlcl till större delen endast bestå af pap-

persämnen, ty alla tre naturrikena ha måst bidraga och bidraga ännu till att

fasthålla det skrifna ordet, den lefvande menniskohuden ej ens undantagen,

då, som bekant, bland sjömän, soldater och andra det gamla bruket att bära

sitt eget visitkort outplånligt inristadt på armen ännu fortlefver.

Historia. Vid en jemförelse emellan vår skrift och de gamlas visar sig

först och främst den vigtiga skilnaden, att de senare i afseende på skriftens

varaktighet voro i hög grad beroende af sina skrifmaterials beskaffenhet,

medan boktryckarkonsten till stor del befriat oss från detta beroende. Och

om vi med större utsigt till varaktighet kunna anförtro våra skrifna tankar

åt ett så bräckligt material som papperet, har detta sin grund deruti, att vi

i mångfaldigandet, d. v. s. i frambringandet af en stor mängd sins emellan

lika exemplar, ega en borgen att åtminstone något skall bibehålla sig till

efterverlden. För öfrigt rista äfven vi, alldeles som de gamla, inskrifter på
stentaflor, pelare och släthuggna klippväggar, skära och gjuta bokstäfver på
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metallplåtar, skrifva på trä, skiffer och bleck, låta husgaflar och murar tala.

Detta skrifsätt, som man kan kalla det monumentala, var dock i forntiden

mycket allmännare, än det är nu; man förevigade i sten och marmor, på me-

tall- och trätaflor historiska underrättelser, regentlängder, lagar och förord-

ningar, samt i templen och på altarena böner och åkallanden.

Ruinerna af Babylon och andra den fornassyriska kulturens centralpunk-

ter äro betäckta med inskrifter, och hvilken mängd af bilder och hieroglyfer

de egyptiska minnesmärkena ha att uppvisa, är tillräckligt bekant. Utom
talrika ristade inskrifter innehålla de assyriska ruinerna äfven sådana, som

före bränningen blifvit intryckta i tegelmassan, således redan ett slags bok-

tryckarkonst. Äfven de flyttbara dokumenten voro ofta hos de gamla af

mycket massiv natur. Bibeln berättar oss om Moses' stentaflor, och Job

vill se sina ord med jerngriffel inristade i bly. Trätaflor voro långt in i

romartiden mycket allmänna och fingo stundom ända till ett spåns tunnhet.

De voro antingen öfverdragna med en hvit färg, i hvilket fall de kallades

album, eller för vanliga behof med vax. På de förra skref man med färg-

stift eller pensel, på de senare med en jerngriffel (s ty lus). Vaxtaflorna hade

den fördelen, att den gamla skriften genom vaxets uppmjukning öfver en låga

kunde utplånas och taflan beredas till mottagande af ny skrift. En sådan

fullständigt utjemnad vaxyta kallades en tabula rasa.

I allmänhet var ristningen sannolikt den äldsta formen för skrifningen,

och hon öfvades i gamla tider äfven på små taflor af bränd lera, skiffer, bly,

elfenben, ben m. m. Det grekiska namnet c hartes (på latin charta), som

under den historiska tiden uteslutande gafs papyruspapperet, härstammar från

ett verb, som betyder inrista, gravera. Deraf vårt »karta». Det grekiska

bibi os, liksom det latinska liber, betyder ursprungligen bast eller bark, och

det var först genom de dermed betecknade föremålens användning till skrif-

material, som dessa ord fingo betydelsen af »bok». Namnen »bibel» och

»bibliotek» ha öfvergått i alla civiliserade språk. Hos de gamla inderna

skrefvos de äldsta urkunderna med oljefärg på näfver, och äfven de gamla

tyskarna skola i början begagnat sig af detta skrifmaterial.

Intet af de här uppräknade ämnena motsvarar dock vårt begrepp om
papper. Genom sin styfhet höra de fast mer till kategorin skriftaflor, och det

samma gäller om ett annat urgammalt skrif- och bokmaterial, palmbladet.

I Indien och andra tropiska länder ger naturen i de olika palmarternas blad

ett nästan fullfärdigt skrifmaterial af långt bättre beskaffenhet, än vi med våra

vanliga begrepp om ett trädblad kunna föreställa oss, och som ännu ej af vårt

papper blifvit helt och hållet utträngdt. I somliga delar af Asien, i synner-

het på Ceylon, utskär man ur de stora skinnartade palmbladen de lämpligaste

styckena, torkar dem långsamt i skuggan och ingnider dem med olja, hvar-

efter de äro färdiga att begagnas. Bladet, som ej det minsta liknar papper,

har utseende af ett glatt, brunt takspån. Merendels är skriften endast inri-

stad med ett skarpt instrument, men det oaktadt fullkomligt läsbar, då den

öppnade inre väfnaden genom saftens förändring får en mörkare ton än öfver-
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huden. För att göra skriften ännu tydligare ingnides hon stundom med

svärta; andra manuskript åter äro sirligt målade med en hård glänsande

svärta på det sätt, att bokstäfverna tydligt höja sig öfver bladytan. De sär-

skilda bladen sammanhäftas med segelgarn och erhålla permar af trä eller

dyrbara ämnen, stundom försedda med rika sniderier och inläggningar af guld

och ädelstenar. Man måste med egna ögon ha sett sådana skrif- och utsi-

ringskonstens praktverk, som i europeiska bibliotek och museer ej äro all-

deles sällsynta, för att tro på möjligheten af en så fin och sirlig skrift. Det

ges sådana verk, som äro många århundraden gamla. Afven i den enskilda

brefvexlingen begagnas ännu på Ceylon palmbladet, i synnerhet bladet af

taliputpalmen. Sedan de glättade remsorna blifvit fullristade, hoprullas de

och omlindas med snören, säsom lig. 450 utvisar. Sjelfva engelska regeringen

begagnar sig af detta skrifmaterial ; hon lå-

ter derpå utskrifva de förordningar, hon ut-

färdar till infödingarnas efterrättelse, och

bref, skrifna på sådana >remsor, mottagas

på alla hennes postkontor. Men det var ej

blott i Indien, som palmbladet i forntiden

användes till skrift; äfven de vestasiatiska

folken och egypterna förstodo att begagna

sig deraf.

Palmbladet utgör ännu intet tunt, lätt,

vikbart, med ett ord ^pappersartadt skrif-

material. Behofvet af ett sådant måste dock

göra sig känbart, så snart det blef fråga

om skrifter af större omfång. I sjelfva ver-

ket voro äfven redan långt före vår tidräk-

nings början två sådana ämnen i allmänt

bruk : pergamentet och det af den egyptiska

papyrusplantan förfärdigade papperet. Hjelp-

ligt beredda djurshudar torde redan tidigt ha

varit i bruk och konsten att göra pergament

småningom utbildat sig; bestämda underrättelser derom eger man dock lika

litet, som den egyptiska pappersindustrins ursprung låter förlägga sig till nå-

gon viss tidpunkt. Vi se blott den märkvärdiga företeelsen, att i Egypten

redan från de äldsta tider en vattenväxt, som nu ej längre der anträffas, od-

lades och deraf ett slags papper i så stora massor tillverkades, att detta land

i mer än ett årtusende kunde förse hela den gamla verlden med detta fabrikat.

Hvad växten sjelf (papyrus antiquorum Wlld, eller cyperus papy-
rus antiquorum L.) beträffar, tillhör han cyperaceernas familj och finnes för

närvarande ännu vid öfre Nilen och träsksjöarna i det inre Afrika samt vid

stränderna af de vestafrikanska floderna, äfvensom i några flodmynningar på
den sicilianska kusten. Denna senare, hälft europeiska papyrus skall dock ej

vara den äkta, utan en beslägtad art eller en varietet. Växten företer dock

;Fig. 450. Talipntpalmblad med skrift.
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här i allmänhet alldeles samma utseende som den afrikanska (fig. 451). För

öfrigt äro våra säfarter endast dvergar i jemförelse med dessa alster af var-

mare klimat, ty papyrusväxtens trekantiga, i toppen med en bladvippa krönta

stammar hafva i medeltal en höjd af nära 17 fot och en tjocklek derefter.

»Der reser sig», säger en författare från 5:e århundradet om Egypten, »en

skog utan grenar, vattnens sädesfält, sumpmarkernas prydnad.»

Förfarandet vid papperstillverkningen af papyrus var enligt Plinius högst

enkelt. Man klöf den ännu saftiga stammen och utdrog de särskilda bast-

hinnorna, af hvilka de yttre och inre gåfvo ett sämre, de mellersta deremot

det bästa papperet. De på detta sätt erhållna bastremsorna lade man med

kanterna emot hvarandra, derpå tvärs öfver dessa ett nytt lager af sådana

remsor, hvaref-

ter alltsammans

fuktades med

vatten, pressa-

des, torkades

och glättades.

Man trodde el-

ler föregaf, att

Nilvatten vore

alldeles ound-

gängligt till

papperets till-

börliga bered-

ning, en liten

oskyldig fabri-

kantpuff, ty Ni-

len för lika litet

som någon an-

nan flod med

sig något lim-

ämne, och för öfrigt ser man af de rullar, som bibehållit sig, att man till hop-

limningen begagnade sig af klister. På ungefär samma sätt beredde äfven de

gamla mejikanerna sitt agavepapper: de borttogo den saftiga delen af agavens

blad, lade de öfrigblifna fibernäten ofvanpå hvarandra och öfverdrogo dem se-

dan med en degmassa, som gaf det hela fasthet och elasticitet. Af papyrus

liksom af agaven, gjordes äfven korgverk, skor, tåg, segel, kläder m. m. Den
tjockaste och saftigaste delen af stammen åts af folket, ett bruk, som resande

ännu för 300 år sedan anträffade i Egypten. Hufvudprodukten var dock pap-

peret, i långa tider Egyptens vigtigaste handelsartikel och rikedomskälla.

»I den vackra, rika staden Alexandria», säger en gammal författare, »går

ingen syslolös; somliga blåsa glas, andra göra papper», och Firmus, en romersk

ståthållare i Egypten, skröt af att ega så mycket papper, att han dermed

kunde underhålla en armé.

Fig. 451. De gamlas papyrus.
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Härtill kunna vi lägga, att man i Egypten redan i de äldsta tiderna skref

mycket på linne, stundom äfven på siden, antingen nu denna metod redan an-

vändes före papyruspapperets införande, eller man jemte detta alltid mycket

bräckliga material i vissa förekommande fall äfven .begagnade sig af ett star-

kare och varaktigare. För öfrigt liknar äfven det gamla papperet med sina i

kors lagda bastfibrer vid första anblicken en väfnad.

Papyrusplantan var således länge allenaherskande inom forntidens literära

verld; men författarnas, läsarnas och boksamlarnas antal ökades, och i syn-

nerhet täflade konung Ptolemeos II af Egypten och Eumenes, konung i Per-

gamos i Mindre Asien, i anläggandet af stora bibliotek. Afund dref den förre

att förbjuda pappersutförseln till Pergamos, och den i följd häraf uppstående

pappersbristen i denna stad ledde då omkring år 300 f. Kr. till uppfinningen

af ett nytt skrifmaterial, pergamentet. Så lyder sagan, hvilken högst san-

nolikt först sedermera tillkommit i följd af den omständigheten, att i Perga-

mos beredningen af hudar till skrifmaterial hunnit en hög grad af fullkom-

ning, hvarför fabrikatet äfven stundom kallades per g amen a. Det vanliga

namnet var dock membran a, och sjelfva uppfinningen var sannolikt mycket

äldre. Åtminstone berättar Diodoros från Sicilien, att perserna skrefvo sina

annaler på djurshudar.

Pergament göres och gjordes af get- eller fårskinn, mycket sällan af åsne-

hudar, ehuru de senare i den allmänna föreställningen ofta gå och gälla som

råmaterial för pergamentstillverkningen. Skinnen garfvas ej, utan underkastas

endast kalkning och skafning för att befrias från hår och kött; tjocka hudar

spaltas, ingnidas med finmalen krita och slipas med pimsten. Allt efter de

använda skinnens olika slag och finhet äfvensom den olika grad af omsorg,

som blifvit nedlagd på deras beredning, får man olika pergamentssorter, af

hvilka velinen är den finaste. Under medeltiden var konsten att förfärdiga

pergament af större vigt än i våra dagar och rättigheten att drifva handel

dermed ofta, såsom i Paris, ett universitetens rektorer förbehållet monopol.

I följd af sina bristfälligheter kunde papperet, så länge det förfärdigades

af papyrus, oaktadt sin prisbillighet, ej uthärda någon allvarsam täflan med
pergamentet såsom skrifmaterial vid affattandet af vigtigare dokument och ar-

beten af större värde. Utom hvitt och gult pergament hade man äfven blått

och violett; på de kulörta sorterna skref man med guld- eller silfverbokstäf-

ver. En mängd skrifter anförtroddes sålunda åt det vida varaktigare perga-

mentet, och förbrukningen tilltog slutligen till den grad, att tillverkningen på
långt när ej förmådde hålla jemna steg med efterfrågan. Man började derför

redan under den sista romartiden utplåna skriften på gamla böcker för att

använda bladen på nytt. På detta sätt ha sannolikt stora literära skatter

blifvit förstörda, af hvilka man dock räddat ett och annat derigenom, att man
lyckats göra den ursprungliga skriften på dessa två gånger begagnade perga-

ment, så kallade palimpsester, åter läsbar.

I följd af den allt jemt stigande förbrukningen kunde äfven papyrus och

pergament länge- bestå bredvid hvarandra, och det senare fabrikatet synes till
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och med ha tvungit egypterna att lemna sitt till billigare pris. Enligt en

inskrift på en marmortafla i ett af templen på Atens akropolis skall nämligen

ett ark papper då kostat omkring 3 rdr 50 öre, således nära trehundra femtio

gånger så mycket som nu, medan man hos romarna, om vi få tro Martialis,

kunde få köpa små skrifter för 20 till 30 öre. Papyrus blef dock slutligen det

vanliga materialet för skrifter och böcker, och greker som romare bemödade

sig att genom ytterligare bearbetning göra den egyptiska varan glattare och

varaktigare, ja, de förra uppreste till och med en staty åt en af sina lands-

män, emedan han uppfunnit en bättre limningsmetod. Det oaktadt hade man
allt jemt att kämpa med papperets benägenhet att slå igenom och kunde der-

för aldrig skrifva på båda sidorna, en så till vida lycklig omständighet, som

det för oss eljest skulle vara alldeles omöjligt att dechiffrera sådana gamla

skriftrullar. Vid afvecklingen skulle de nämligen springa sönder i tusen bi-

tar, om man ej vidtoge det försigtighetsmåttet att vid upprullandet genast

trycka dem på en med lim öfverdragen linneremsa eller dylikt.

Hvilken vigtig artikel det egyptiska papperet var för romarna, synes

deraf, att under kejsar Tiberius den höga pappersskatten föranledde ett svårt

gatupplopp, som endast kunde stillas derigenom, att kejsaren lät samla allt

papper, som fans i staden, och genom senaten i lika stora lotter utdela det

bland folket. Pappersskatten förblef dock länge bestående; oupphörligt ökad

af de följande regeringarna, växte han slutligen till en enorm höjd, tills

Teodorik den store i början af 5:e seklet, för att göra sig populär, helt och

hållet upphäfde honom.

Papyrusindustrin öfverlefde ännu i århundraden det romerska rikets fall,

och först i ll:e seklet fick hon dödsstöten genom uppkomsten af en ny med-
täflare, bomullspapperet, och så grundligt, att nu mera i Egypten intet

spår finnes qvar af den gamla ädla papyrusplantan. Det gåtlika i detta för-

svinnande förklaras, om vi antaga, att papyrusen äfven i Egypten var en

främling och blifvit som kulturväxt dit införd från det inre Afrika; ty plan-

tan var föremål för en verklig odling, som stod under regeringens kon-

troll. Men om växten sjelf så godt som alldeles försvunnit ur sitt förnämsta

kulturland, är det samma dock ej fallet med namnet papyrus; de flesta af de

skrifvande folken ha bibehållit det med några efter sina språk lämpade för-

ändringar.

För att finna bomullspapperets ursprung måste vi göra ett språng till-

baka in i forntiden och längst bort i östra Asien. Här var det Kinas märk-
värdiga folk, som redan för 2 000 år sedan och måhända ännu tidigare

genom stampning och bultning med klubbor och andra förfaringssätt fram-

bragte ett papper, det första, som hade någon likhet med det, vi nu använda.

Denna fabrikation utbredde sig med tiden till utlandet; i 7:e seklet var

Samarkand i Bokariet en hufvudort för papperstillverkningen, och dess alster

letade sig redan väg till medelhafsländerna. Under den följande tiden uppblom-

strade denna industri i Damaskus, och bomullspapperet kallades derför charta
damascena, eljest äfven charta cuttunea eller bombycina. Högst sanno-
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likt h# araberna, som vi ha att tacka för krutets och kompassens utbredning,

äfven gjort sig förtjenta om pappersfabrikationen, hvarmed de i det eröfrade

Samarkand skola blifvit bekanta. Yisst är, att de i ll:e seklet införde henne

i Spanien, och här skola äfven de första förbättringarna blifvit gjorda, i det

man efter spaniorernas påstående dels använde qvarnar till pappersmassans

söndermalande, dels började begagna lump äfven af linne. Bevisligt är, att

man redan mycket tidigt började använda lump i de europeiska fabrikerna .

och sannolikt äfven i Egypten, der man nu ifrigt slog sig på den nya fabri-

kationen, sedan den gamla råkat i ohjelpligt förfall. Ingenting kunde väl

heller ligga närmare till hands, ty lump fick man så godt som för ingenting,

medan rå bomull måste för dryga summor hemtas från fjerran länder. Ab-
boten Pierre från Clugny skref omkring år 1120 en afhandlin g mot judarna,

der han uttryckligen nämner »papper af gamla lumpor och andra vämjeliga

saker». Men nu fans redan tidigt linne- så väl som bomullslump i syn-

nerhet i Egypten, der sedan gammalt mycket linne förbrukades. Dess

klippgrafvar och mumier måste, sedan sakerna tagit denna nya vändning, ha

nödgats gifva oerhörda massor gammalt linne. Ganska möjligt är äfven, att

man tog lumporna, såsom slumpen blandat dem, och då man snart måste

märka, att pappersmassan genom en tillsats af linne ej blef sämre, utan bättre,

var det en naturlig följd, att man gaf linnet företräde. Ha sakerna äfven här

haft denna gång ifrån ett sämre till ett bättre, gå vi nu afgjordt tillbaka, ty

bomullen, en gång slagen ur brädet af linnet, far i våra nu varande pappers-

ämnen allt mer åter öfverhanden.

När och hvar det första verkliga linnepapperet blifvit förfärdigadt, är

en fråga, som ofta, men utan fullt tillförlitligt resultat, blifvit behandlad.

Spaniorer, italienare och tyskar ha gjort anspråk på denna uppfinning. Hand-

skrifter på linnepapper, som gå tillbaka till 14:e, 13:e, ja, ända till 12:e år-

hundradet, finnas här och der i europeiska bibliotek. Det äldsta dokument

på linnepapper i Frankrike är ett bref från Joinville till Ludvig den helige

från år 1270. I Spanien äro det i Barcelonas arkiv befintliga fredsfördraget

af 1178 mellan Alfonzo II af Aragonien och Alfonzo IX af Castilien samt

de fueros, som Juan el conquistador 1251 beviljade staden Valencia, de äldsta

på linne- och hamppapper skrifna dokument. Papperet erhölls från mo-

rerna i Spanien, som anlade sin första fabrik af detta slag i Xativa, nu San

Feliz. I Tyskland förekommer linnepapper svårligen före år 1318, men från

detta år har hospitalsarkivet i Kaufbeuren att uppvisa urkunder på linnepap-

per; äfven finnas i der varande stadsarkiv flera sådana från 1324, 1326 och

1331. Om linnepapperets första uppkomst kupna de dock ej ge någon när-

mare upplysning, och förstlingsprodukter äro de väl knappast. Besinnar man,

att råämnets förvandling till papper väsentligen är den samma vid linne- som

vid bomullsfabrikat, ligger förändringen endast i tillsatsen af ett nytt och

bättre råmaterial, hvilket väl kan kallas ett framsteg, men ej gerna en upp-

finning. Och detta framsteg låg, såsom nyss sades, så nära till hands, att det

ej i århundraden kunde förbises. Det är sålunda sannolikt, och några histo-
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riska antydningar bekräfta äfven denna förmodan, att linnet redan i Orienten

användes till papper och att detta bruk derifrån utbredde sig till Spanien,

Italien och ännu längre. Full visshet i detta ämne skulle man dock först då

kunna erhålla, om man lyckades leda i bevis det af några vetenskapsmän

gjorda påståendet, att de flesta arabiska och andra Österländska handskrifter

äro skrifna på linnepapper. I Frankrike skall fabrikationen af linnepapper

blifvit införd i slutet af 13:e århundradet och snart bragts till en temligen hög

grad af fullkomlighet.

Det första egentliga pappersbruk, som finnes omnämdt i gamla skrifter,

låg vid slottet Fabriano i Mark Ancona och var i gång omkring år 1340.

De första pappersbruken på tysk jord skola blifvit anlagda och drifna af

grekiska och italienska verkmästare och arbetare. En sådan fabrik hade råds-

herren Ulmann Stromer 1390 grundat i Ntirnberg. 1470 fans en i Basel,

anlagd af spaniorer, och 1477 en i Kempten. En tysk vid namn Spielmann

skall 1588 bygt det första pappersbruket i England, det i Dartford, -och som

belöning derför blifvit slagen till riddare. Denna uppgift står dock i strid

med några omständigheter, hvilka synas bevisa, att pappersfabrikationen i

England redan blifvit drifven i 15:e århundradet. Så låter Shakspeare rebell-

chefen Jack Cade bland andra skäl för lord Says aflifvande äfven anföra det,

att han »konungen, hans krona och värdighet till förfång anlagt ett pappers-

bruk». England skulle således redan 1425 haft en sådan fabrik. Men äfven

om vi ej tillägga detta citat en afgörande vigt, ty den store skalden är i

sina kulturhistoriska uppgifter ej alltid] tillräckligt kritisk, att vi kunna nöja

oss endast med hans auktoritet, finnes dessutom en bok af Bartholomaeus, »De
re rum proprietatibus», tryckt 1496, hvars titelblad innehåller den tryckta

anmärkningen, att papperet dertill blifvit förfärdigadt af John Tåte junior

på hans pappersbruk i Steverage (Hertfordshire). Det nyss nämda pappers-

bruket i Dartford i Kent anlades af drottning Elisabeths juvelerare, och sedan

denna tid har Kent förblifvit hufvudorten for tillverkningen af handpapper.

Den engelska pappersfabrikationen har dock behöft en temligen lång tid till

sin utveckling, och ännu i I7:e seklet hemtades största delen af det i Eng-

land förbrukade papperet från Frankrike.

Af ännu yngre datum är papperstillverkningen i Sverige. Det har länge

uppgifvits, att den för vårt lands materiela framåtskridande så nitiske bisko-

pen i Linköping Hans Brask skulle i sin stiftsstad 1523 anlagt vårt första

pappersbruk. En senare forskning har dock visat, att ännu 1524 ingen så-

dan anläggning fans i landet, hvilket dock ej hindrar, att ett sådant verk

något af de följande åren der kan ha blifvit anlagdt. Detta är äfven så myc-

ket troligare, som biskopen sist nämda år ger uppdrag åt en till Tyskland ut-

resande klerk att taga kännedom om de der varande pappersbruken och laga,

att han finge med sig hem en i papperstillverkningen kunnig person. Det

låter också på grund häraf ganska väl tänka sig, att det gamla pappersbruket

vid Tannefors utanför Linköping, som tillhörde domkyrkan under de följande

århundradena, har den kraftfulle biskopen att tacka för sin tillkomst.
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Deremot veta vi med visshet, att Gustaf I hade en »pappersqvarn» i

Norrström i Stockholm, äfvensom att detta pappersbruk 1612 på Gustaf II

Adolfs befallning flyttades till Upsala. Den kungliga förordningen om denna

flyttning innehåller tillika en uppmaning till landsbygdens och städernas in-

vånare att årligen till kronans pappersbruk aflemna gammalt linne till viss

vigt från hvarje gård. Att landet i medlet och slutet af 1600-talet haft

åtminstone ännu två pappersbruk, ser man af de pappersmärken, hvarmed

skrifter från denna tid äro försed-

da. Det ena af dessa märken bär

Pehr Brahe den yngres namnchiffer,

det andra initialerna till Atlanticans

författare Olof Rudbecks namn. Det

äldsta rent svenska pappersmärke,

som anträffats, är från åren 1607

—

1611 och utgöres af Yasavapnet med
omskriften C R S [Carolus Rex
Sueciae] *).

Eig. 452, 453. Gamla svenska pappersstämplar.

I Danmark omtalas ej pappersbruk förr än på 1570-talet, då en pap-

persqvarn fans på Herridsvad i Skåne, anlagd af lensmanden på detta slott

Sten Biide, den berömde Tyge Brahes morbroder. 1577 grundades ett annat på

Själland mellan Kjöbenhavn och Helsingör af konung Frederik II, som för detta

ändamål efterskref Sten Biides »pappersmakare», och 1589 ett tredje på ön

Hven af Tyge Brahe, som här på Uranienborg jemväl hade ett eget boktryckeri.

Sin rätta uppblomstring och sin fulla betydelse har pappersfabrikationen

naturligtvis först genom uppfinningen af boktrycket erhållit. Båda industri-

*) Ur En antecknares samlingar [af G. E. Klemming]. 7. Stockholm 1872.
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erna understödde och betingade ömsesidigt hvarandra och utbredde sig äfven

hand i hand öfver Europas särskilda länder. Bland dessa utmärkte sig snart

Holland genom sitt linnepapper, som der tillverkades både i stor myckenhet och

af yppersta beskaffenhet. Holländarna uppfunno äfven den efter dem uppkallade

maskin till pappersmassans beredning, som vid medlet af förlidet århundrade

började komma i allmännare bruk, medan man dittills endast känt de enkla

stampverken. Afven i andra länder gjorde den europeiska fabrikationen i

tillverkningen af vackra och fina pappersslag framsteg af en långt mera be-

tydande art än de orientaliska länderna. Man fortfor dock allt jemt med den

mödosamma och tidsödande tillverkningen af ark för ark, tills omkring år

1820 den 1799 uppfunna sinnrika pappersmaskinen blef allmännare införd och

äfven på detta teknikens område möjliggjorde tillverkningen i massa, detta

för den nyaste industrin så karakteristiska drag. Nu äro mer än 1 400 sådana

maskiner i gång. Ett nästan lika vigtigt framsteg är limningen i kyp, der-

vid papperet redan i sitt första stadium som massa limmas, i stället för

att förut limningen skedde först sedan arket blifvit formadt. Denna upp-

finning, som ursprungligen skall vara gjord i Tyskland af bröderna Illig,

tillämpades först* af en fransman, Causon i Annonay, hvarför hon också blif-

vit ansedd för fransk. I Tyskland och England fick hon först sedermera in-

steg, och i det senare landet följer man till och med ännu i dag ett system,

snarlikt det gamla, i det man företager limningen först sedan papperet i tort

tillstånd blifvit upprulladt på maskinhaspeln.

Senare tiders uppfinningar inom pappersfabrikationen ha hufvudsakligen

gått ut på att söka ersätta lumpen med andra råämnen. Det allt mer

stegrade behofvet af papper har nämligen gjort, att tillgången på lump blifvit

otillräcklig och att i samband dermed lumpprisen stigit ofantligt. Till en

början sökte man utom Europa i de engelska och franska kolonierna efter rå-

ämnen och fann en mängd växter, som visade sig vara lämpliga, men trans-

porten blef för dyr. Sedermera kom man att fästa uppmärksamhet på hal-

men, och deraf lyckades i synnerhet en framstående pappersfabrikant vid

namn Piette att åren 1830—1840 framställa papperssorter af nästan alla möj-

liga slag. Tillverkningen af finare halmpapper visade sig dock till en början

allt för dyr på grund af den mängd kemikalier, som åtgår dels för att bort-

skaffa de inkrusterande beståndsdelarna, synnerligen kiselsyran, dels för att

bleka massan, men har på senare tider med framgång åter upptagits.

Kunskapen om att kineser och japaneser företrädesvis tillverka sitt papper

af trädartade växter samt att äfven våra vanliga träd kunna sönderdelas i

fibrer, som äro lämpliga för pappersfabrikationen, föranledde, att man äfven i

Europa sökte framställa pappersmassa af trä. Först försökte man på kemisk

väg, men misslyckades. Man föll då på den tanken att mekaniskt bereda

.

massan. Efter många års arbete lyckades det också Volter i Heidenheim att

1846 praktiskt utföra Hellers i Hainichen ide att genom träets slipning mot
roterande sandstenar under begjutning med vatten framställa pappersmassa af

trä. Problemet blef* dock ej på ett tillfredsställande sätt löst förr än under
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åren 1856—1864. Den slipade trämassan är emellertid af underhaltig beskaf-

fenhet. Fibrerna äro så söndersargade, att af henne, utan tillsats af lång-

fibrig massa, intet hållbart papper kan åstadkommas. Med anledning häraf

har man å nyo upptagit de kemiska försöken och lyckats framställa en massa,

som är den slipade betydligt öfverlägsen, ehuru tillverkningen blir mycket

dyr. Försöken i denna riktning ådraga sig för närvarande stor uppmärksamhet

och kunna ännu ej sägas vara afslutade. Dock tyckes man allt jemt vara

i framåtgående, och mycket antyder, att äfven den kemiska metoden har

framtid för sig. Trämassefabrikationen är synnerligt lämplig för vårt land

och har der redan utvecklat sig till en ganska aktningsvärd höjd.

Pappersfabrikationen. Ett för framställning af papper lämpligt råämne

bör kunna sönderdelas i ytterst fina, böjliga, släta, relativt långa och starka

fibrer. Det faller af sig sjelft, att ju mer fibrerna hafva dessa egenskaper,

desto tätare, jemnare och starkare skall papperet blifva. Erfarenheten har

visat, att det gifves en stor mängd råämnen, som äro tjenliga för framställ-

ning af pappersmassa, synnerligen inom växtverlden. Den substans hos väx-

terna, som bildar sjelfva cellväfnaden och som kallas cellulosa, är den för

detta ändamål enda användbara. Alla öfriga beståndsdelar hos växterna äro

odugliga och måste bortskaffas. Yäfnader af linne, hampa, bomull m. fl.

spinnämnen, som härstamma från växtverlden, innehålla nästan uteslutande

cellulosa och befrias allt mer från andra substanser, i samma mån som de

nötas och tvättas. Det är af denna orsak, som lump efter dessa väfna-

der är ett synnerligt värdefullt råämne for pappersfabrikationen i jemförelse

med öfriga vegetabiliska råämnen, såsom halm, trä, m. m.; ty dessa inne-

hålla en mängd inkrusterande beståndsdelar, hvilkas bortskaffande är förenadt

med stort besvär. Råämnen af animaliskt ursprung äro få och värdelösa.

Visserligen användas rätt betydliga qvantiteter yllelump, rnen endast ^för

sämsta sorts papper eller papp. De öfriga hit hörande råämnena hafva endast

kuriositetsvis försökts.

Pappersfabrikationen kan sägas sönderfalla i två afdelningar: 1) massans

framställning samt 2) papperets formning och appretering. Då operationerna

inom den förra afdelningen äro något skiljaktiga för de olika slagen af rå-

ämnen, vilja vi syseisätta oss med hvart och ett för sig.

Lumpen är, som nämdt, det värdefullaste råämnet för pappersfabrika-

tionen och tillvaratages nu mera med största omsorg. Hvarje invånare i

ett land lemnar årligen ifrån sig en viss qvantitet af denna artikel, och stati-

stiken förmår redan angifva, huru stora qvantiteter hvarje land årligen för-

mår lemna. Lumpen uppsamlas, som bekant, af personer, hvilka hafva detta

yrke till specialitet, och kommer sedan genom mellanhandlare i större massor

till fabrikerna. Hennes värde bestämmes dels af det spinnämne, hvaraf hon

består, dels af hennes finhet, hvithet och nötning. I ju högre grad hon besitter

sist nämda egenskaper, desto större värde anses hon ega. Linnelumpen vär-

deras mycket högre än bomullslumpen, emedan linfibrerna, i sig sjelfva fina,
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släta och starka, gifva det glattaste, finaste och starkaste papperet. Bomulls-

lumpen ger ett löst, ojemt och poröst papper och förarbetas derför oftast till-

sammans med linnelump. För tryckpapper, synnerligen för litografiskt plansch-

papper, är närvaron af bomullslump nödvändig, emedan hon bidrager till att

papperet suger till sig svärtan eller färgen. Yllelumpen lemnar ett särdeles

rått och svampaktigt papper och användes derför endast till de gröfsta pap-

perssorter eller papp samt till sugpapper.

Lumpen kommer antingen osorterad eller mycket ofullständigt sorterad

till pappersfabrikerna, der hon vanligen först i och för värderingen underkastas

ett slags förberedande sortering, som sedermera efterföljes af den egentliga,

på tekniska grunder hvilande sorteringen. Ju större sorgfällighet och upp-

märksamhet egnas åt denna operation, desto likformigare blir fabrikatet.

Allt efter som en fabrik tillverkar flera eller färre papperssorter, är sorterin-

gen mer eller mindre invecklad. Det finnes fabriker, som använda ända till

60 eller flera olika lumpsorter, under det att andra åter röra sig med ett be-

tydligt mindre antal. En sä vidlyftig sortering som den, hvilken nyss blifvit

nämd, beror ej uteslutande på mängden af de olika papperssorter, som skola

tillverkas, utan äfven i någon mån derpå, att olika slag af lump låta mer

eller mindre lätt bearbeta sig. Det skulle nämligen icke blott föranleda tids-

förlust, om man samtidigt opererade med mer och mindre svårarbetad lump,

utan detta skulle äfven halva till följd, att den ömtåligare lumpsorten Öf-

verarbetacles och derigenom lemnade en sämre massa, än som kunde varit

fallet. Utom det att linne, bomull och ylle skiljas åt, måste vid sorteringen

äfven afseende fästas vid lumpens renhet, färg, finhet, nötning samt i hvad

mån hon är blekt. Sorteringen försiggår i öfver- och underafdelningar, så

att hvarje lumpsorterande (qvinnor användas vanligen till detta arbete) ej

sorterar i mer än 4 till 5 olika sorter.

Samtidigt med sorteringen sönderskäres lumpen på en upprättstående, vid

bordet fäst knif, hvarvid fållar och sömmar, knappar, hyskor och hakar m.

m. aflägsnas. Derpå följer ytterligare sönderskärning i smärre bitar, hvilken

dels sker för hand, dels, såsom förhällandet är vid större fabriker, uti en

lixmpskärningsmaskin. Denna består vanligen af en«med knifvar besatt, ro-

terande vals, mot hvilken lumpen, som utbredes på en rörlig duk, medelst

ett par valsar frammatas. Ehuru denna maskin bespar mycket arbete,

medför sönderskärningen för hand den fördelen, att sorteringen härvid kan

kontrolleras och möjligen begångna fel afhjelpas.

Lumpen behöfver i allmänhet underkastas en grundlig reningsprocess.

Denna följer efter sönderskärningen och sker först mekaniskt på torra samt

sedan kemiskt på våta vägen. Den s. k. »raggdusten», som har till ändamål

att mekaniskt bortskaffa yttre vidhängande smuts, består ofta af en stor

prismatisk, åttkantig sikt, hvars väggar utgöras af mycket gles metallduk.

Uti den samma rör sig en axel, spiralformigt besatt med träpinnar. Så väl

axel som prisma roterar, den förra med större hastighet, hvarigenom den i

sikten inneslutna lumpen piskas och befrias från dam och sand, som genom
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metallduken utslungas. Maskinen är innesluten uti en större trälåda, hvar-

ifrån dammet m. m. medelst en fläkt bortsuges.

Den våta reningen sker mer eller mindre energiskt. Ar det fråga om

att tillverka papper af gröfsta slag eller att operera med lump af ovanlig

renhet och hvithet, kan en enkel tvättning i kallt vatten göra till fyllest, och

denna eger då rum samtidigt med söndermalningen uti holländaren. I de

Fig. 454. Sferisk bykapparat.

flesta fall måste emellertid lumpen underkastas en mer eller mindre långvarig

bykning med kalk- eller alkalilut*). För fina, föga orenade lumpsorter an-

vändes oftast uteslutande soda; för medelfina sorter tillsättes något kalk för

att göra sodan kaustik; de gröfsta lumpsorterna bykas vanligen med den

billigare kalkmjölken. Som bykapparater användas härvid antingen cylindri-

*) På 100 tb lump komma, allt efter hennes renhet och finhet, 2 till 4 *tb soda.
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ska eller sferiska, på två tappar hvilande kittlar af jernplåt, i hvilka luten

uppvärmes af ånga, inledd genom den ena ihåliga tappen. Dessa kittlar

rotera under bykningen med en hastighet af ungefär ett hvarf i minuten, på
det att lumpen må oupphörligt omspolas af luten. Den sferiska kitteln, af

hvilken figuren 454 visar en teckning, lämpar sig genom sin form bättre för

högre tryck än den cylindriska och användes derför alltid med fördel för

gröfre lump, emedan sådan lämpligast bykes vid ett tryck af ungefär 40 <&

på qvadratverktummen ; men äfven för bykning af finare lump, har han på
grund af ' sina framstående egenskaper kommit allt mer i bruk. Bykningen,

som varar i flera timmar, från 6 till 12 eller mer, afslutas med en sköljnings-

process uti bykkitteln, i det luten aftappas och rent, varmt eller kallt vatten

tillföres, i hvilket lumpen sedan under kittelns rotation får skölja sig.

Med bykningen

vinnas utom renin-

gen äfven andra för-

delar : den färgade

lumpen urfärgas, åt-

skilliga substanser,

som motverka blek-

ningen, aflägsnas,

hvarjemte i synnerhet

de gröfre lumpsorter-

na, synnerligen tåg,

affall och dylikt, ge-

nom användning af

starkare lut och tryck till en viss grad angripas, så att deras söndermalning

underlättas.

Efter bykningen följer lumpens söndersargning. Andamålet med denna

process är att isolera fibrerna för erhållande af en likformig massa. Af det

sätt, hvarpå denna operation eger rum, beror i väsentlig mån papperets god-

het. Man bör härvid eftersträfva att, så vidt möjligt är, erhålla en långfibrig

massa af fullständigt isolerade fibrer. I äldre tider begagnades ett slags jäs-

ningsprocess, som framkallades derigenom, att man lade lumpen, genomdränkt

af vatten, i stora högar. Vid detta förfarande, som var ytterst långsamt, an-

grepos äfven fibrerna, hvarigenom en dålig, stundom obrukbar massa erhölls.

Nu mera är jäsningsprocessen öfvergifven, och sönderdelningen sker på me-

kaniskt vis. En längre tid användes för detta ändamål ett slags stampverk, der

lumpen under oupphörlig begjutning med vatten sönderbråkades. Ehuru detta

stampverk lemnar en utmärkt massa, finner det numera föga användning

på grund af sin ringa produktivitet. 16 stampar fordra ej mindre än 24

timmar för att sönderbråka en centner lump. Det är med anledning häraf,

som den efter andra principer arbetande valskistan eller, som hon ock kallas,

»holländaren» nästan helt och hållet utträngt stampverket, oaktadt detta senare

Uppfinningarnas bok. I (m. 2). Ztö

Fig. 455. En holländare (genomskärning).
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lemnar en genom sin långfibrighet obestridligt öfverlägsen massa. Det ar-

betande organet i holländaren består af en vals, besatt med slöa knifvar,

som under valsens rotation arbeta mot ett fastsittande system af likartade

knifvar. Denna vals roterar uti en kista, fyld med vatten och lump, hvar-

vid denna söndersargas mellan knifvarna. Det hela har karakteren af ett

slags charpirispning i stort.

Holländarna förekomma dels som halftygs-, dels som heltygsholländare.

I de förra söndersargas lumpen till hälften, hvarefter hon får namn af half-

tyg; i de senare åter isoleras fibrerna helt och hållet, så att en likformig

massa erhålles, som får namn af heltyg. Orsaken, hvarför söndermalningen

ej försiggår på en gång, är, dels att halftygsholländaren, såsom verkställande

den förberedande målningen, måste hafva gröfre knifvar samt mindre hastig-

het hos valsen, än som är ändamålsenligt vid finvalsningen, dels ock

att det lämpar sig bäst att bleka tyget i form af halftyg, hvarför blekningen

också försiggår emellan dessa båda operationer.

Hvarje holländare (se fig. 455) består, såsom redan blifvit nämdt, af en

oval kista af trä eller gjutjern, i förra fallet ofta invändigt beklädd med något

skyddande öfverdrag af bly eller kopparplåt, i senare fallet med någon skyd-

dande färg, som hindrar jernet från att rosta. I eller nära midten af kistan

löper en från ytterväggarna afsöndrad skiljevägg, hvarigenom ett ovalt ring-

formigt rum uppkommer. I den ena, vanligen något bredare rännan ligger

knifvalsen, hvilken utgöres af en stor, på en stark jernaxel fastkilad ekkubb

(understundom finner man honom ersatt af en gjutjernsstonime) af ungefär 2,3 fots

diameter. Denna vals är besatt med 32—72 knifvar af jern, stål eller brons,

hvilka hafva samma längd som valsen och äro fästa parallelt med hans axel

på det sätt, att de lätt kunna utvexlas. Dessa knifvar af 1,25 till 1,5 linies

tjocklek hafva ingalunda slipad egg, emedan det alls icke är deras uppgift

att verka skärande; de äro endast något tillskärpta.

Valsen hvilar med sina tappar i lager, anbragta på ömse sidor af kistan.

Dessa lager kunna antingen båda eller ock endast det, som är närmast val-

sen, höjas eller sänkas, på det att denna må kunna, allt efter som massan

tilltager i finhet, närmas mot det under den samma i kistans botten anbragta

»grundverket». Detta utgöres af alldeles likartade knifvar, fastkilade intill

hvarandra i en fix låda af gjutjern. Det är mellan dessa båda system af

knifvar, hvilka äro skärpta mot hvarandra, som lumpen vid valsens rotation

söndersargas. De från dennas yta framstående knifvarna verka härvid dess-

utom som skoflar, hvilka sätta massan i cirkulation. För att underlätta denna

cirkulation är den s. k. arbetssidan, der valsen ligger, något bredare än den

andra sidan, löpsidan, hvarjemte under valsen är anordnad en upphöjning af

trä, »sadeln» eller »berget», som delvis smyger sig efter dess form. För att

hindra massan att kringkastas är valsen omgifven med en huf. I denna be-

finna sig de s. k. »tvättskifvorna», som bestå af ramar, öfverspända med fin

metallduk, hvilken väl tillåter vattnet, men ej massan att stänka igenom.

Så länge tvättning, »vaskning», eger rum, äro de framför liggande luckorna
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uppdragna. Smutsvattnet slungas då ut genom metallduken och afrinner ge-

nom en härför afsedd ränna, under det att rent, för finare massa filtreradt

vatten tillföres i valskistan.

Heltygsvalsarna äro vanligen försedda med finare och flera knifvar än

halftygsholländarna och hafva hastigare gång. De förra göra ända till 220,

de senare sällan mer än 180 omlopp i minuten. Allt efter sin storlek rym-

mer en holländare från 50 till 100 & lump. På grund af sitt sätt att arbeta

tager denna maskin ganska stor kraft i anspråk, från 6 till 10 hästkrafter,

Fig. 456. Holländarsalen i Flinschska pappersfabriken i Freiburg i Breisgau.

samt meddelar en lätt skakning åt den bygnad, hvari han är placerad, om ej

ett stadigt underlag finnes. Vanligen äro holländarna radvis uppstälda och

erhålla då sin rörelse från en gemensam axel medelst remskifutvexling.

Skötseln af halftygsholländaren består deruti, att, sedan kistan blifvit fyld

med vatten, lumpen deri fördelas samt att, under ständig tillsyn att hon ej

får hopa sig mellan valsen och grundverket, valsen sänkes, allt efter som

massan tilltager i finhet. Till en början äro alltid tvättluckorna öppna, så att

vaskning i cirkulerande vatten eger rum.
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Arbetet i halftygsholländaren varar vanligen 2 till 3 timmar, men kan för

massa, som skall lemna synnerligt starkt papper, t. ex. sedelpapper, och som

derför måste med stor omsorg beredas, vara ända till 6 eller 7 timmar. Det

halftyg, som ej behöfver blekas, föres direkt till heltygsholländaren för att

der finvaskas till heltyg; med det tyg åter, som skall blekas, förfares på olika

sätt, beroende på den blekningsmetod, som användes.

Halftygets blekning sker i allmänhet antingen med klorgas eller med

klorkalklösning. Som bekant, grundar sig klorens blekande förmåga derpå,

att han dels direkt inverkar förstörande på färgämnen, dels ock på grund af

sin frändskap till väte frigör syre, som upplöser dessa. Den direkta, mera

energiska inverkningen gör sig i synnerhet gällande vid gasblekning; den in-

direkta, hvarvid syret företrädesvis är verksamt, vid klorkalkhlekning. Gas-

blekningen är derför vida kraftigare än klorkalkblekningen, hvilken deremot

i betydligt mindre mån angriper fibrerna, en omständighet, som gör, att man,

när fint och starkt papper önskas, helst väljer sist nämda blekningssätt.

Fig. 458. Vask- och blekapparat.

När halftyget skall gasblekas, aftappas det först i en reservoar och ut-

portioneras sedan derifrån i en centrifugaltorkmaskin för att torkas. Härefter

föres det till blekkamrarna. Dessa äro antingen murade af tegel eller hop-

laggade af tjocka plankor och så inrättade, att halftyget kan så luckert som

möjligt uppläggas. Sedan dessa kamrar blifvit beskickade och väl tillslutna,

inledes gasen i taket, emedan han, såsom tyngre än luften, då likformigare

utbreder sig. För att processen må försiggå under så gynsamma omständig-

heter som möjligt, måste halftyget hafva en lagom afpassad fuktighet. Klo-

ren utvecklas lämpligast i någon liten särskild sidobygnad derigenom, att man
i en lämplig apparat sammanför antingen brunsten och saltsyra eller, såsom

hos oss, brunsten, koksalt och svafvelsyra, vare sig under direkt uppvärmning

från en eldstad eller, hvad som är bättre, under ånguppvärmning. Kloren

inledes med
, afpassad hastighet under 4 till 8 timmar i blekkamrarna, hvar-

efter gastilloppet afstänges och kamrarna lemnas orörda längre eller kortare
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tid. Innan de öppnas, måste den giftiga klorgasen bortskaffas. Detta sker

medelst en fläkt eller någon på annat sätt anordnad ventilationstillställning.

Efter blekningen bör halftyget på det omsorgsfullaste vaskas, så att all fri

klor må aflägsnas. Detta sker lämpligast i en särskild s. k. blek- eller »vask-

holländare», lik de nyss beskrifna, med den skilnaden, att här begagnas trä-

skon
1

ar i stället för knifvar samt att grundverket saknas.

För att förvissa sig om, att ej fri klor må förekomma i massan, brukar

en del fabrikanter under namn af antiklor tillsätta ett ämne, såsom soda, un-

dersvafvelsyrjigt natron m. m., som kemiskt förenar sig mecfkloren. Detta

försigtighetsmått är föranledt deraf, att närvaron äfven af en obetydlig qvan-

titet klor i massan skadligt inverkar på det färdiga papperet, som då förr

eller senare sönderfrätes.

Klorkalken verkar blekande genom den underklorsyrliga kalken, livaraf

lian delvis består. Denna förening är så svag, att hon sönderfaller afsigsjelf

och dervid gifver upphof till fri klor och fritt syre, hvilka båda, fast på olika

sätt, verka blekande. Denna sönderdelning påskyndas af luftens kolsyra och

i ännu högre grad, om någon starkare syra, såsom svafvelsyra eller klorväte-

syra, tillsättes.

Blekning med klorkalklösning sker antingen i särskilda reservoarer eller

uti blekholländare, i brist deraf i halftygsholländaren. I förra fallet, som
endast kommer i fråga vid tillverkning af de finaste papperssorter, tillsättes

ej någon syra, emedan man vill undvika en hastig klorutveckling, som skulle

angripa fibrerna, I senare fallet åter, eller då blekholländare användes och

då det ej är fråga om papper af synnerligt utmärkta egenskaper, tillsättes

oftast, för att påskynda processen, en större eller mindre qvantitet svafvelsyra.

Afven efter blekning med klorkalklösning måste en omsorgsfull vaskning ega

rum. En del fabriker kombinerar understundom ofvan nämda blekningspro-

cesser. I detta fall föregår gasblekningen klorkalkblekningen.

Sedan halftyget blifvit blekt och vaskadt, följer finvalsning till heltyg *)

1 heltygsliolländaren, som efter ett visst för hvarje papperssort egendomligt

recept beskickas antingen med olika slag af halftyg enbart eller i förening

med trä- eller halmmassa m. m. I heltygsliolländaren försiggå dessutom äf-

ven andra operationer, som äro nödvändiga för att gifva massan erforderliga

egenskaper. Innan vi öfvergå till en redogörelse härför, torde det vara lämp-

ligast att först i korthet anty'da, huru de för pappersindustrin vigtiga surro-

gaten halm- och trämassa beredas.

Hal nimas sa, Anda till senare tider har halmen mera uteslutande be-

gagnats till omslagspapper eller konceptpapper, ehuru Piette redan 1838 efter

omfattande försök lyckades frambringa vackert papper af de olika halmsor-

terna. Detta förhållande har haft sin grund i de invecklade och dyrbara

byk- och blekningsprocesser, som halmmassan måste underkastas för att blifva

*) I följd af de energiska renings- och blekningsoperationer m. m., som lumpen får undergå,

innan hon blir förvandlad i heltyg, förlorar hon betydligt i vigt. Af 100 & otvättad lump er-

hållas, förutsatt att inga pulverformiga ingredienser inblandats, endast 50 till 60 S papper.
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tjenlig för finare papper. Halmen innehåller nämligen utom andra inkruste-

rande beståndsdelar mycket kiselsyra, som fordrar en synnerligt energisk

bykningsprocess för att bortskaffas och som, så länge hon finnes till i massan,

försvårar blekningen samt gör fibrerna stela och obenägna att bilda filt. På
senaste tiden har emellertid i följd af prisstegringen på lump halmmassan börjat

användas allt mer äfven för tillverkning af bättre papper.

Halmmassan beredes på många sätt, allt efter de egenskaper, som fordras

af den samma. Vi vilja här blott i korthet antyda det vigtigaste vid fram-

ställning af bättre sådan massa. Halmen, vare sig hvete-, råg- eller hafre-

halm *), sönderskäres först på ett slags hackelsemaskin till 4—6 liniers längd,

Fig. 459. Arbetena vid formkaret.

hvarefter ledknutarna, såsom odugliga, i en för ändamålet afsedd harpa bort-

skaffas. Härpå följer bykningen af den så sönderskurna halmen, i en del

fabriker och med fördel föregången af hans kokning i vatten, hvarigenom

han uppmjukas och befrias från en mängd ämnen, hvilka onödigtvis försvaga

luten. Potaskelut inverkar kraftigast på kiselsyran, synnerligen om kalk

tillsättes. I anseende till potaskans högre pris begagnas dock måhända

mest bykning med kaustik soda. Denna process upprepas vid en del fabriker

*) Kåghalm är hårdast och fordrar den kraftigaste behandlingen, dernäst i ordning hvete-,

korn- och hafrehalm. Råghalm användes mest. Majs- och rishalm förarbetas äfven till papper,

ehuru i ringa mängd.
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flera gånger. Söndermalningen till massa sker dels i holländare, dels i qvar-

nar, vare sig konstruerade som de vanliga oljeslageriqvarnarna eller som ett

i ett gjutjernshus inneslutet qvarnverk, i senare fallet stående i förbindelse

med ett sugrör, vid hvars nedre ända en lucka finnes. Genom att mer eller

mindre inskjuta denna lucka erhålles en svagare eller starkare sugning i röret,

hvilken gör, att massan långsammare eller hastigare passerar mellan stenarna.

Halmen färdigmales vanligen ej fullständigt på en gång, utan underkastas

Fig. 460. Pappersmaskin för tillverkning af papper i långa banor. 1. Kypen. 2. Sandfångare:

9, 10. Yåtfilten. 11. Torkduken.

dessförinnan blekningen, som sker med klorgas eller klorkalk, mest det senare

och i detta fall under användning af stora blekholländare, vid en del fabriker

i samband med andra tillställningar. Naturligtvis efterföljes blekningen äfven

här af en omsorgsfull sköljningsprocess i rent vatten. På samma sätt som

halmen förarbetas i allmänhet närbeslägtade råämnen. Vid framställning af

bättre halmmassa är af vigt, att hon ej blir kortfibrig. Detta är svårt att

hindra så väl vid målningen som i synnerhet vid de kraftiga kemiska pro-

cesserna, hvilkas förstörande inflytande man väl kan hämma, men åtminstone

ännu ej lyckats tillintetgöra. Halmmassan förarbetas stundom enbart till hvitt

papper, men i de flesta fall i förening med heltyg af lump. Den gröfre

halmmassan, afsedd för omslagspapper, bykes ofta endast i vatten och under-

kastas ingen blekningsprocess.
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Åfven i Sverige, der halm länge användts som råämne för gröfre papper,

har man på senare tider sökt bereda en bättre halmmassa, och försöken ha

krönts med en framgång, som lofvar mycket för framtiden. Det s. k. esparto-

gräset, som växer i Algier, Spanien och flerstädes, har funnit en vidsträckt

användning i England. Det bearbetas som halm, men lemnar en starkare

massa än denna. Espartogräset har försökts äfven i Sverige, men transport-

kostnaderna visade sig för höga.

Cnutfångaren. 4. Viran. 5. Deckelremmarna. 6. Skakmaskinen. 7. Guskvalsen. 8. Yåtpressen.

. Torkcylindrar. 15. Haspeln.

Slipad trämassa. Såsom redan blifvit nämdt, beredes trämassa dels

på mekanisk, dels på kemisk väg. Volter i Heidenheim var den förste,

som lyckades praktiskt lösa problemet att framställa trämassa på först nämda
sätt. Völters metod består deruti, att under riklig begjutning med vatten

afbarkade och skalade vedträn bromsas mot en roterande slipsten af sandsten.

Massan lemnar slipapparaten som en mjölkaktig vätska och undergår sedan

en noggrann sortering i ett mycket inveckladt sorterverk. Detta består af

med messingsduk beklädda cylindrar, hvilka, terrassformigt anordnade, rotera

uti massan. Messingsduken qvarhåller dervid den gröfre massan, hvilken

måste ommålas i en i samband med sorteringsapparaten stående qvarn, under

det att den fina massan tränger in i cylindern och, utrinnande genom en

öppning vid hans ena gafvel, framkommer jemte den ommalda till sista paren
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sortercylindrar. Dessa äro beklädda med så fin duk, att endast vatten för-

mår genomgå dem, hvaremot massan fäster sig på duken och medelst träval-

sar med tillhörande skrapor aftages och faller i bredvid stående bingar. Trä-

massan användes antingen omedelbart och underkastas då ej några vidare

processer, eller ock tillverkas hon, såsom förhållandet ännu till större delen

är vid våra svenska fabriker, för export, och i så fall är det nödvändigt att

bortskaffa vattnet samt bringa massan i sådan form, att hon utan svårighet

åter låter upplösa sig. Detta ändamål vinnes dels genom pressning uti hy-

draulisk press, dels derigenom, ätt hon å en särskild pappmaskin förvandlas i

papp, hvilket har fördelen att med lätthet låta torka samt, när det skall be-

gagnas, upplösa sig. Torkningen*) sker bäst med varm luft i särskildt härför

inrättade torkrum och vid en temperatur, som ej öfverstiger 50 grader; ty

har processen försiggått vid högre temperatur, är massan svårare att upplösa.

Torkning på ångcylindrar, som delvis blifvit försökt i Sverige, har, hvad

massans egenskaper beträffar, lemnat sämre resultat. Gran och asp ha visat

sig vara d,e lämpligaste träslagen. Aspen lemnar den hvitaste massan, men
som detta träslag börjar bli allt mer sällsynt, användas vida öfvervä-

gande qvantiteter gran.

En Völters slipapparat med tillhörande qvarn och sorterverk tar stor kraft

i anspråk; han konsumerar, utförd efter sista patentritningen, ungefär 90 häst-

krafter och slipar då omkring 20 centner torr massa **) på dygnet. Denna fa-

brikation förutsätter således icke allenast billiga träpris, utan äfven billig

drifkraft. Det är derför Sverige är ett lämpligt land för inrättande af trä-

sliperier, alldenstund billig drifkraft finnes i våra vattenfall samt en åtmin-

stone jemförelsevis riklig tillgång på trä i våra skogar. Också hafva på senare

tider en mängd träsliperier uppstått i vårt land, och deras antal torde väl i

närvarande stund, om de, som äro under anläggning, men ännu ej färdiga,

räknas med, uppgå till närmare 20 stycken. De flesta af dem äro bygda i stor

skala; flera förbruka från 600 till 1000 hästkrafter. Sveriges äldsta trä-

sliperi anlades vid Trollhättan 1857 af Rosendals bolag och var länge en-

samt i sitt slag. Efter senaste utvidgningen bedrifves tillverkningen i två fabri-

ker med tillsammans 19 slipmaskiner***), 10 sorterapparater, 2 centrifugal-

pumpar, 3 centrifugalholländare, 3 hydrauliska pressar, 2 cirkelsågar, hvilket

allt drifves af 4 turbiner om 900 hästars kraft. Ärliga tillverkningen är

ungefär 70 000 centner torr »massa. Yid fabrikerna äro anstälda 130 personer.

Massan torkas ej vid dessa fabriker, utan befrias mera ofullständigt från vat-

*) Förmånligast är, om torkningen kan undvikas. Denna process tar nämligen i anspråk

betydliga qvantiteter bränsle, hvartill kommer, att den torra massan är betydligt svårare än

den blott pressade att upplösa. Vid torkningen åtgår för hvarje centner torr massa ungefär

%*$ famn barrved. Man har på senare tider börjat exportera massa, som blott blifvit pressad.

**) I medeltal kan antagas, att man erhåller 40 % af den lufttorkade vedens vigt torr

massa.

***) Dessa maskiner äro ej utförda enligt Völters senaste patent, utan hafva med mindre

kraftbehof äfven mindre produktionsförmåga än de i öfverensstämmelse med detta patent kon-

struerade maskinerna.
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ten uti hydrauliska pressar samt inpackas sedan i tunnor och föres sjövägen

till bolagets stora pappersbruk i Mölndal, der hon till större delen jemte

lump förarbetas till papper.

Som lätt torde inses, står framställningssättet af trämassa genom slipning

i strid mot den princip för beredning af pappersmassa, enligt hvilken råämnet

bör sönderdelas i långa, så vidt möjligt oskadade fibrer. Dessa sönderslipas

här nästan helt och hållet utan att fullt isoleras, hvarom man kan öfvertyga

sig genom att betrakta massan under ett mikroskop. Hon synes då bestå af

klimpar, från hvilka här och der spillror af fibrer utstå. Att en sådan massa

ej kan hafva någon egentlig filtbildande förmåga, är tydligt; också kan ej

enbart af henne papper tillverkas, utan måste äfven för det sämsta tryck-

papper åtminstone 20 till 25 % lumpmassa eller motsvarande qvantitet annan

bindande massa tillsättas. Den slipade trämassan kan derför ej gerna betrak-

tas annat än som ett slags fyllnadsstoff, men medför såsom sådant stora för-

delar så väl för pappersfabrikationen som för andra ändamål, i det hon kan

delvis ersätta och i betydlig mån bespara användningen af dyrare surrogat

Fördelen af billigare papperspris genom detta fyllnadsstofFs införande motväges

emellertid i någon mån af den omständigheten, att papperet sedan dess be-

tydligt försämrats. Den slipade trämassan kan naturligtvis äfven användas till

papp; ett af de svenska sliperierna tillverkar också ett slags sådant papp en-

bart af trämassa. Detta papp, som torde med fördel kunna begagnas för flera

ändamål, limmas för att blifva starkare samt färgas i olika kulörer, hvarige-

nom det får ett särdeles vackert utseende. Afven har man börjat använda

trämassa vid tillverkning af papier-machéartiklar samt för härmed närbesläg-

tade ändamål. Som de svenska pappersfabrikerna på långt när ej kunna an-

vända all den slipade massa, som inom landet tillverkas, exporteras större

delen deraf, mest till England, som behöfver oerhörda qvantiteter för att

blifva mättadt med detta för pappersfabrikationen värderika fyllnadsämne.

Kokad trämassa. De olägenheter, som vidlåda den slipade trämassan

och hvilka man ingalunda får tillskrifva råämnet, utan det principielt orik-

tiga i denna massas framställningssätt, ha, såsom redan är nämdt, föranledt

tanken att på annat sätt, under mera skonsam behandling af träfibrerna, söka

isolera dem. Den kemiska behandlingen af träet medgifver detta. Denna

metod består deruti, att man först söndersplittrar träet i spån af 4 till 6

liniers längd eller hyflar det till kasor och sedan underkastar det en längre

kokning under starkt tryck i lösningar, som ha förmågan att upplösa de in-

krusterande beståndsdelarna eller betaga dem deras bindande kraft. Derefter

följer en lindrig mekanisk behandling för fibrernas isolering. Då denna fabrika-

tion ännu är inne på experimentets område, vilja vi helt kort yttra oss derom.

Ehuru måhända besvärligt, är det utan tvifvel fördelaktigt att före kok-

ningen basa träspånen med ånga, emedan redan på detta sätt en mängd

inkrusterande beståndsdelar kunna aflägsnas, som eljest onödigtvis öka åt-

gången på kemikalier. Kokning med kaustik sodalut har hittills mest begag-

nats. Ett ganska svårlöst problem är att härvid få lämpliga kittlar. Utom
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det att dessa måste vara lätthandterliga, bränslebesparande och medgifva en

kraftig cirkulation af luten i trämassan, måste de ock vara konstruerade för

högt tryck samt för öfiigt med afseende fäst derpå, att fullständig utblås-

ning medgifves, så att ej pannsten eller likartade bildningar uppkomma och

brunfärga massan eller föranleda andra olägenheter. En mängd konstruktörer

hafva tagit patent på kittlar, afsedda för kokning af trämassa, men en stor

del har förbisett de första vilkoren för en lyckad konstruktion *). Ett högre

tryck inpressar luten uti träet, och en deremot svarande högre temperatur

gynnar den kemiska processen. Till en början ansågs och anses ännu af en

del tekniker ett tryck af 10 till 14 atmosferer nödvändigt; senare försök lära

dock visat, att äfven med ett lägre tryck goda resultat vinnas. En af de

svenska fabrikerna lär med fördel ha kokat sin massa ungefär 8 timmar

(tiden för beskickning, uttagning m. m. inbegripen) vid 6 atmosferers tryck

och under användning af 25 % soda (af träets vigt). Som häraf synes, åtgår

en betydlig qvantitet soda. Det är denna omständighet i förening med den

stora åtgången på bränsle vid kokningen **), som i hög grad fördyrar fram-

ställning af trämassa på kemisk väg. Visserligen kan man tillgodogöra sig

sodan på 20 % när ur den begagnade luten, men ännu har man ej lyckats

göra dessa återvinningsoperationer enkla och billiga***). Den kokta massan

sönderkramas och befrias från den lut, hvarmed hon är genomträngd, mellan

ett par valsar och sköljes samt finmales sedan uti holländare. Somliga fabriker

använda mer eller mindre soda, än som här exempelvis blifvit anfördt; andra

åter ha sökt bereda massan genom en blott kokning af träspånen uti vatten.

Det säger sig sjelft, att den mekaniska behandlingen i senare fallet måste vara

så mycket kraftigare. Den kokta trämassan är betydligt brun och måste,

om hon skall användas till finare papper, undergå en kraftig blekningsprocess f).

Vid ett af våra svenska pappersbruk har man härvid lyckats gifva henne en

hvithet, som täflar med den blekta lumpmassans. Genom blekningen för-

kortas visserligen fibrerna, men den kokta trämassan är likväl ojemförligt

öfverlägsen den slipade och kan enbart användas till papper. Häraf uteslu-

tande beredt tryckpapper lär redan ha från Sverige exporterats.

Ur teknisk synpunkt sedt, kan problemet att på kemisk väg framställa

pappersmassa af trä sägas vara löst, ehuru mycket ännu återstår att göra.

Dess ekonomiska lösning har företett större svårigheter; men äfven i detta

afseende tyckes man allt mer gå framåt, och det är väl derför anledning

att hoppas, att denna fabrikation, såsom hvilande på en riktig princip, äfven skall

*) Utan tvifvel vore det förenadt med stora fördelar, om kokningen kunde ske med ånga,

exempelvis uti sferiska kittlar lika dem, hvari halmen nu mera mest kokas. Man erhölle

då, utom andra fördelar, en vida kraftigare cirkulation hos luten, än som är möjlig uti

den stillastående kokaren. Några oöfverstigliga hinder härför torde väl ej kunna anföras.

**) Enligt en oss meddelad uppgift lär åtgå % famn ved för kokning af 10 centher torr

massa. Af sådan lära erhållas 27 % af träets vigt.

***) Åfven vid de härför nödvändiga operationerna åtgår betydligt med bränsle.

t) Enligt en uppgift lär detta förmånligt försiggå med varm klorkalklösning.
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lia framtiden för sig. Måhända beror frågans rätta lösning på en lämplig

kombination af de kemiska och mekaniska processerna, så att de ömsesidigt

komplettera hvarandra. I Sverige, der i fråga varande fabrikation ådragit sig

stor uppmärksamhet, finnas för närvarande vid pass tolf kemiska trämasse-

fabriker färdiga eller under anläggning.

Den lifaktighet, som för närvarande råder inom trämassefabrikationen,

gör det till en fråga af ganska stort intresse, huru de båda slagen af denna

fabrikation, den mekaniska och den kemiska, skola trifvas tillsammans. Ehuru

det naturligtvis möter svårighet att härom yttra sig med visshet, synes man
dock ha all anledning att tro, att de, åtminstone för den händelse ej genom-

gripande förändringar inträda, skola mycket väl kunna bestå vid hvarandras

sida. Det vill emellertid synas, som om de fiffiga spekulationerna på detta

område gjort, att halmen kommit allt för mycket i glömska.

Utom af ofvan nämda surrogat beredes pappersmassa äfven af utskottspap-

per vid fabrikerna samt af förbrukadt papper. I Sverige bearbetas endast,

sä vidt oss är bekant, affallet vid fabrikerna; i andra länder deremot, exem-

pelvis i Frankrike, finnas lumpsamlare, som endast samla förbrukadt papper.

I Paris får man om aftnarna se dem, som ha denna specialitet till sitt yrke,

medelst en med en krok försedd käpp uppsamla och kasta i en på ryggen

hängande korg de papperslappar, som ligga i de från hvarje hus utkastade

afskrädeshögarna. Det påstås med tillförlitlighet, att på detta sätt mer än en

fjerdedel af det i Paris förbrukade papperet kommer tillbaka till pappers- eller

papier-machéfabrikerna för att omarbetas. Om så är fallet, torde det vara

ett stort kapital, som genom denna hushållning inbesparas. Detta papper om-

males vanligen i holländare och i varmt vatten, på det att limmet må
, upplösas. Afven lär i Paris en större pappersfabrik gjort upp kontrakt

med omnibusbolagen om erhållande af större qvantiteter hästgödsel, hvilken

sedan förarbetas till papper. Hästgödseln har den fördelen, att hon delvis

både är målen och bykt och derför fordrar mindre energisk behandling än

halmen. Huru vida det dock är lämpligt att på sådant sätt använda ett för jord-

bruket vigtigt ämne, lemna vi derhän.

Sedan vi i korthet redogjort för sättet, hvarpå pappersmassan af de vig-

tigare råämnena beredes, öfvergå vi till papperets framställning.

Tillverkning af papper för hand börjar allt mer och mer utträngas af

maskinfabrikationen. Dock kommer detta troligen ej helt och hållet att ske,

ty det för hand gjorda papperet är betydligt öfverlägset maskinpapperet, och

tillverkningen af vissa finare papperssorter kan endast ske för hand. Massan

beredes, som nämdt är, uti heltygshollänclaren efter ett visst recept för hvarje

papperssort. Sällan användes en enda lumpsort, utan flera slags halftyg blan-

das tillsammans, hvarvid det mest svårarbetade tyget tillsättes först och det

ömtåligare sedermera, på det att det senare ej må onödigtvis öfverarbetas.

I fall trä- eller halmmassa skall inblandas, tillsättes hon mot slutet. I hel-

tygsholländaren tillföras massan oftast andra ingredienser, såsom fin porslins-

lera, gips o. s. v., hvarigenom papperet blir ogenomskinligt och antager en
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starkare glans, hvarförutom något färgämne, såsom berlinblått, ultramarin,

smalts m. m., tillsättes för att färga massan eller ock för att modifiera en i

gult stötande färg, som hon fått vid blekningen. Sedan massan är färdig,

tappas hon i en reservoar och derpå i mån af behof i formkaret, hvarvid

hon, om finare papper förarbetas, får passera genom en siltillställning, som

qvarhåller knutar m. m. I formkaret är massan betydligt utspädd och har

karakteren af en tunn välling; genom ständig omröring hindras hon från att

sätta sig. För att gynna filtbildningen underhålles här en temperatur af

50 till 80°.

Vid formkaret arbeta, såsom fig. 459 å sid. 455 utvisar, två personer:

»formaren» och »guskaren». Den förre formar papperet, den senare aftager

det från formen, som han lemnar tom tillbaka. Formarna äro fyrkantiga

ramar, Öfverspända med metallduk, hvilken har olika beskaffenhet, allt efter

som man vill ha randadt papper eller velinpapper. I förra fallet utgöres me-

tallduken af tätt intill hvarandra liggande gröfre messingstrådar, hvilka, sam-

manhållas af andra mot dem vinkelräta, längre i sär liggande trådar. På
grund af sin plasticitet tar papperet intryck af dessa trådar och visar en tät

randning. Velinformarna bestå af väfd metallduk, som är så tät, att trådarna

ej lemna något spår på papperet. Ofvanpå formen placeras vid formningen

den lösa täckramen, som hindrar massan att rinna ut åt sidorna. På dennas

höjd beror, huru stora qvantiteter massa formen rymmer och således papperets

tjocklek. Vid formningen neddoppas formen i formkaret, lyftes i horisontal

ställning derur samt skakas sedan, under det vattnet afrinner, för att filtbild-

ningen må ega rum, allt under aktgifvande på att massan likformigt fördelar

sig, på det att papperet må blifva jemntjockt. Sedan formaren aftagit täck-

ramen, öfverlemnar han formen åt guskaren, som vänder om honom samt af-

trycker papperet på en filt eller, rättare sagdt, en gles ylleväfnad. Emedan
det alltid arbetas med två formar, så att utbyte mellan formaren och gu-

skaren eger rum, äro båda ständigt syseisatta. 5 000 till 6 000 ark kunna på detta

sätt formas och aftryckas (»guskas») under 12 timmar. På hvarje aftryckt

pappersark lägges en filt, hvarpå det följande guskas, och så fortsattes, tills en

stapel erhållits, som ungefärligen innehåller 180 ark. Denna stapel föres sedan

till en stark press, hvaruti större delen af det qvarvarande vattnet utpressas.

Så snart denna operation är utförd, skiljes papperet från filten och lägges

enbart för sig i en stapel samt underkastas förnyad pressning, dels för att

vattnet ytterligare må bortskaffas, dels för att förtäta det samt jemna den

råa yta, det fått vid beröringen med filten. Vid finare papperssorter uppre-

pas denna process flera gånger, hvarvid arken för hvarje gång omläggas, så

att de, som legat ytterst, komma i midten och tvärtom. Den sista återstoden

af fuktighet borttages uti torksalar, som antingen äro så inrättade, att luften

kan fritt spela igenom dem och torka papperet, eller ock utgöras af slutna

salar, i hvilka medelst ångrör eller på annat sätt underhålles en jemn tem-

peratur. Man har funnit, att i de på först nämda sätt inrättade salarna pappe-

ret vid klar och torr vinterluft i väsentlig mån blekes. Många utländska
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fabrikanter lära äfven underkasta det på förlag under sommaren färdiggjorda

papperet en sådan frysningsprocess. Arken upphängas i torksalarna på snö-

ren, lämpligast af hästtagel eller kokosbast.

Det så torkade papperet är ytterst poröst och duger endast till sug- eller

filtrerpapper. För att hindra det att insupa fuktighet samt för att göra det

starkare och hårdare är en limningsprocess nödvändig. Denna utföres genom

arkens neddoppning i en limlösning, beredd genom afkok på fårfötter, garf-

veriaffall m. m. En viss qvantitet alun tillsättes limmet för att hindra det

att klibba sig *samt för att underlätta dess upplösning å nyo, i fall det stelnat.

Limlösningen är för olika papperssorter mer eller mindre koncentrerad. Godt

skrifpapper limmas oftast två gånger, en gång före, en gång efter limpressnin-

gen. Tryckpapper limmas understundom helt svagt och kallas då halflimmadt.

Efter limningen följer »limpressningen», hvarvid öfverflödigt lim utpressas, och

derpå torkningen. Limningen försiggår äfven genom limmets införande uti mas-

san. För detta limningssätt, som lemnar vida sämre resultat och som mest

användes vid maskinfabrikationen, komma vi längre fram att redogöra.

Papperet underkastas, sedan det blifvit tort, en stark och långvarig press-

ning, hvarigenom alla skrynklor försvinna och en jemnare yta erhålles. Derpå

följer en noggrann afsyning, hvarvid arken hvart för sig undersökas och alla

de, som befinnas bristfälliga, läggas afsides som utskott. En och annan liten

ojemnhet eller dylikt af mindre betydenhet, som ej föranleder kassering, bort-

skafves härvid med en liten knif. Denna syselsättning är vanligen anförtrodd

åt fruntimmer, liksom äfven arkens räkning och inläggning i böcker och ris.

Det sorterade och räknade papperet underkastas, så framt det ej vidare skall

appreteras, åter en pressning och inbundtas sedan.' Papperet glättas uti ett

valsverk mellan zinkplåtar. 25 till 30 ark, inlagda mellan 26 till 31 zinkplå-

tar, få härvid samtidigt en eller flera gånger passera under valsarna, som ge-

nom vigter och häfstångsutvexling äro särdeles starkt pressade mot hvarandra.

Det för hand gjorda papperet är vanligen försedt med en s. k. vatten-

stämpel, hvilken, då papperet hålles mot dagen, antingen synes ljusare eller

mörkare än fonden. I förra fallet bildas han genom användande af en form,

på hvars öfre sida stämpeln, efter mönstrets natur tillverkad af trådar

eller plattor af messing eller silfver, blifvit anbragt i relief, i senare fallet

tvärtom genom mönstrets inpressning uti den fina metallduken. Vid formnin-

gen tager den plastiska pappersmassan intryck af dessa i formen på ena eller

andra sättet anbragta figurer, och som alla reliefpartier intränga och förtunna

papperet, medan det i de fördjupade partierna tvärtom bildar sig tjockare,

är klart, att i förra fallet stämpeln måste synas ljusare, i senare fallet mör-

kare än fonden.

På detta sätt kunna ej allenast mer eller mindre komplicerade ornament

m. m. åstadkommas, utan äfven porträtt och landskap, och detta ej blott

med konturlinier, utan ock genom uteslutande användning af skuggor och

dagrar. I teknok)giska institutets samlingar finnas pappersark, som, då de

hållas mot dagen, visa icke allenast porträtt af framstående personer med
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fullkomlig porträttlikhet, utan äfven efterbildningar af konstverk, exempelvis

en af Raffaelles madonnor, med fujlkomlig trohet i teckning och uttryck. Vat-

tenstämpeln är af ganska stor vigt för vissa papperssorter, såsom sedelpap-

per m. m., emedan han i väsentlig mån bidrager till att försvåra efterapning.

Man far härvid ofta se honom af helt annan färg än papperet. I detta fall

består detta vanligen af tre genom guskning på hvarandra sammanlimmade

ark, formade af olika färgad massa. Då det yttre arket af reliefstämpeln i

formen blifvit genombrutet, framträder denna i papperet med det bakom lig-

gande arkets färg. *

Maskinpappersfabrikationen lemnar ej, såsom redan är nämdt, ett

bättre papper än fabrikationen för hand, snarare tvärtom. Pappersmaskinen

har derför sin egentliga betydelse genom sin stora produktivitet, hvarigenom

det ofantliga behofvet af papper for billigt pris kan tillfredsställas; men med
denna fördel förena sig ock andra, såsom maskinens förmåga att lemna pap-

peret i långa banor, att medgifva större format m. m., hvilket allt är af stor

vigt för åtskilliga ändamål.

Först försökte man med en maskin, som efterhärmade operationerna för

hand, men fann just ingen fördel häri. Den ide, som ligger till grund för

den nu varande pappersmaskinen, den nämligen att låta massan rinna ut och

forma sig på en rörlig metallduk, blef först praktiskt utförd af direktören för

pappersfabriken i Essonne nära Paris, Louis Robert. Genom försäljning af

den robertska patenträttigheten till Didot Saint-Legere, meddirigent af nämda
fabrik, och hvilken strax derefter begaf sig till England för att med tillhjelp

af större kapital tillgodogöra uppfinningen, gick hon öfver till detta land, som

snart blef det mest pappersproducerande land i verlden. Didot Saint-Legere

associerade sig med handelshuset Fourdrinier, sedan han tillika med John

Gamble vidtagit åtskilliga förbättringar med den robertska maskinen, påhvilka

erhöllos patent. Gamble afträdde 1804 sina rättigheter till huset Fourdrinier,

och nu inträdde i denna firma mekanikern Donkin, som snart derefter i Dart-

ford uppstälde den första skakmaskinen. Den förbättrade pappersmaskinen

infördes först i Frankrike af Berte och Grenevich och lemnade snart ett ut-

märkt papper; de berömda fabrikerna i Annonay skaffade sig omedelbart

derefter pappersmaskiner. Men ännu år 1827 funnos i hela landet blott fyra,

1834 först tolf pappersbruk, som arbetade med maskiner. Deremot steg des-

sas antal under de sex derpå följande åren till mer än 200 skakmaskiner,

mest efter det s. k. fourdrinierska systemet.

Den robertska maskinen hade genom förbättringar på knapt tio år blifvit

så förenklad, att för dess skötsel blott behöfdes tre personer, i stället för fem,

såsom förut varit fallet, hvarvid han kunde ersätta sex formare. Från Eng-

land utbredde sig maskinen så småningom öfver de olika 'länderna på konti-

nenten. Den första maskin i Tyskland infördes af Adolf Keferstein i Weida
och sattes i gång 1819. Samma år uppsattes en annan i Berlin samt en

tredje i Österrike.
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Innan vi öfvergå till fyeskrifningen af pappersmaskinen, torde det vara

på sin plats att först tala om maskinpapperets limning. Denna process följer

här ej efter, utan föregår vanligen formningen, i det att i heltygsholländaren

den limmande substansen tillföres massan. Vid masslimning kan emellertid

ej, såsom vid fabrikationen af papper för hand, animaliskt lim användas, eme-

dan detta lim snart skulle så smutsa maskinen, att han ej fullgjorde sina funk-

tioner. I stället begagnas ett slags vegetabiliskt-mineraliskt lim, som består

af en förening mellan hartssyror och lerjord. Denna förening åstadkommes genom

sammanblandning af en hartssåpa, beredd genom kokning af harts i alkalilut,

samt alunlösning. Som alunlösningen innehåller svafvelsyrad lerjord och harts-

såpan hartssyrade alkalier, uppstår en dubbel dekomposition, hvarvid lerjorden

förenar sig med hartssyrorna. Emedan denna förening är olöslig och lerjorden

dessutom har en viss frändskap till vegetabiliska fibrer, slår hon ned på fib-

rerna och sluter sig intimt intill dem. Det s. k. hartslimmet är således egent-

ligen ej något lim, men meddelar i hufvudsak papperet de egenskaper, som

man med limningsprocessen vill framkalla. För finare papper användes under-

stundom vax i stället för harts. För tryckpapper kan vanlig såpa användas.

Detta sker dock mera sällan, oaktadt papperet då blir mjukare, än när harts

användes. Hartslimningen lemnar emellertid betydligt sämre resultat än den

animaliska limningen; ty dels medför limningen i massa den olägenheten, att

fibrerna blifva stelare och derför ej benägna att bilda filt, i följd hvaraf pappe-

ret genom denna process snarare försvagas än starkes, dels är den animaliska

limningen i andra afseenden öfverlägsen. Man har derför i England kommit

på den iden att låta pappersmaskinen frambringa olimmadt papper, som ome-

delbart sedan det lemnat honom passerar en limningsmaskin, hvarvid det först

går ned uti ett kärl, fyldt med animaliskt lim, och derpå mellan pressvalsar

och kring torkcylindrar. Härigenom vinnes dessutom den fördelen, att pap-

persmaskinen är mycket lättare att hålla ren. Denna tillställning är dock

dyrbar och komplicerad samt tager stort utrymme i anspråk.

Yi öfvergå nu till beskrifningen af pappersmaskinen med ledning af

fig. 460. Yi se dervid strax, att vi hafva att utgå från venstra sidan, der

först ett stort kar A framställer sig. Uti detta kar intappas den färdiga

massan i mån af behof, och på det att hon ej må sätta sig, är karet försedt

med ett oupphörligt kringgående omrörarkors. Från A flyter massan genom

en regulator i kärlet B. Regulatorn reglerar härvid tilloppet så, att obero-

ende af massans höjd i karet alltid samma qvantitet likformigt strömmar

till B. Här förtunnas och blandas hon med vatten och öfverföres se-

dan medelst ett spiralhjul till (7, hvarifrån hon utflyter till maskinen.

De första delarna af denna hafva till uppgift att befria massan från sand

och knutar. Den breda lådan 2 kallas »sandfångaren». Hennes botten är

försedd med djupa, mot strömmens riktning vända refflor, som hämma och

qvarhålla de sjunkande sandkornen. Härifrån kommer massan till »knut-

fångaren», som består af en låda, i hvilken en sil, »knutsilen», hålles i en

skakande rörelse. Denna sil, hvars botten är sammansatt af messingsskifvor,

Uppfinningarnas bok. I (u. 2). OU
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som äro lagda på så långt afstånd från hvarandra, att fina mellanrum upp-

komma, tillåter den fina massan att passera, men qvarhåller knutar o. d. En

skakande rörelse, meddelad genom små tandhjul, hindrar silen från att blifva

täpt. De knutar, som här uppfångas, har man till stor del att tacka söm-

merskan eller skräddaren för, emedan det hufvudsakligen är de knutar, hvilka

slagits på sytråden, som med största seghet uthärda leken i holländaren.

Från knutsilen flyter massan som en tunn välling lugnt ut på formduken

eller »viran». Denna består af en lång metallduk utan ända, som cirkulerar

kring flera ledvalsar och med sin öfre del rör sig med likformig hastighet i

strömmens riktning. För att jemt utbreda massan samt hindra uppkomsten

af rännilar ligga tvärs öfver viran två linialer, hvilkas underkanter liksom

slätstryka den framströmmande massan. Då det är af största vigt, att viran

rör sig fullkomligt horisontalt, ty eljest skulle massan ojemt fördela sig, är

hon understödd af tätt intill hvarandra liggande små messingsvalsar, hvilkas

axlar naturligtvis äfven måste ligga horisontalt och i samma plan. För att

hindra massan att rinna af vid sidorna finnas de s. k. »deckelremmarna» (5),,

hvilka, löpande öfver flera ledrullar och nedtill hvilande på viran samt föl-

jande den samma, bilda en begränsning, på samma gång de bestämma pap-

perets bredd. Under det att massan fortskrider på viran, afrinner vattnet,,

hvartill de små valsarna äfven bidraga, i det de under sin kringsvängning på
grund af vattnets adhesion vid dem liksom rycka bort det. För att emellertid

ännu mer befordra vattnets aflopp och i synnerhet fibrernas filtbildning meddelas

åt den ställning, hvari ofvan nämda valsar hvila, en transversal skakning (uti

horisontalplanet), hvilken, fortplantande sig till viran, söker efterhärma forma-

rens operation, då han upplyft formen ur formkaret. Denna skakning af

viran kan emellertid ej blifva annat än ensidig, och det är deraf man kan för-

klara, hvarför maskinpapperet är starkare i ena riktningen än i den andra.

Genom det sätt, hvarpå skakningsmekanismen är anbragt, aftager virans skak-

ning så småningom och upphör slutligen alldeles, då hon kommer i närheten

af vändrullarna för deckelremmarna.

På alla nyare maskiner förekomma nu mera alltid de s. k. »suglådorna»

(ej afbildade på fig.), medelst hvilka vattnet med stor energi bortsuges från

papperet. Dessa lådor äro placerade under viran, strax framför »guskval-

sarna» (7), samt helt och hållet fylda med vatten. Det synes härvid för den

oinvigde, som meningen vore att fukta papperet, ty viran stryker fram i vat-

tenytan. Dessa lådor äro emellertid nedtill försedda med vertikala sugrör, i

hvilka de vattenpelare, som uppfylla dem, sträfva att suga bort vattnet i

lådorna och derigenom gifva upphof eller, rättare sagdt, skulle gifva upphof

till ett vacuum, om ej atmosfertrycket verkade ofvanpå papperet och ersatte

det bortrinnande vattnet med en stor del af det vatten, som ännu finnes qvar

uti papperet. Sugrörens höjd afpassas så, att tryckskilnaden öfver och un-

der papperet ej öfverstiger en sj ettedels eller en åttondedels atmosfer. Ett

starkare tryck kan föranleda papperets genombrytning. Vanligen har hvarje

maskin två sådana lådor, åtskilda genom ett obetydligt mellanrum; ofta finner
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man mellan dem den s. k. »rand- eller goutteurvalsen» rotera ofvanpå pap-

peret. JDenna vals har en egendomlig uppgift. Han skall nämligen bibringa

det ännu plastiska papperet de ränder, som äro karakteristiska för det för

hand gjorda papperet. Understundom kan man få se maskinpapper med vat-

tenstämpel. Det är just denna vals, som då varit det efterbildande organet.

Som man dock aldrig kan sönderskära papperet så, att stämpeln synes å sam-

ma ställe på de blifvande arken, kan man häraf lätt se, om papperet är

gjordt för hand eller i maskin.

Den första pressningen, våtpressningen, erhåller papperet, då det, ännu

hvilande på viran, jemte henne passerar de båda guskvalsarna (7), hvilka

vanligen båda äro filtbeklädda. Kring den undre vänder viran tillbaka, under

det att papperet utan understöd går öfver till en lång filt utan ända. För

att skölja den öfre valsen rinner uti en ränna, som bildas mellan honom och

ett mot honom pressadt skafbräde, »doktorn», en riklig vattenström, hvilken

längs efter spolar valsen. Hvilande på nyss nämda filt, går papperet vidare

genom den andra valspressen. Dessa valsar äro vanligen polerade gjutjern&~

valsar (8) och åstadkomma en starkare pressning än de föregående. Omedel-

bart härefter lemnar det denna filt för att jemte en annan sådan passera den

tredje valspressen, som är alldeles lik den föregående. I de båda sist nämda
valspressarna kommer alltid den öfre sidan af papperet att omedelbart beröras

af den polerade metallytan. För att detta må vederfaras papperets båda si-

dor, är det så tillstäldt, att den sidan, som var vänd uppåt i första pres-

sen, kommer att ligga nedåt vid passagen genom den andra.

Genom dessa tre pressningar, som papperet underkastas, af hvilka den

första kan sägas motsvara den, som guskaren utöfvar, då han aftrycker pap-

peret på filten, samt de båda andra pressningen i skrufpressen, blir papperet

betydligt befriadt från vatten samt förtätadt och jemnadt. Lemnande den

tredje pressen, går det en längre sträcka utan understöd och passerar sedan

kring stora, med ånga uppvärmda torkcylindrar, hvaraf en maskin kan iifne-

hålla ända till 12 stycken. Ju flera sådana finnas, desto hastigare gång

kan' man gifva maskinen; dock finnes härför en gräns, ty låter man hastig-

heten blifva för stor, försämras papperet. Kring den första torkcylindern går

det vanligen ensamt, men vid de följande är det omgifvet af filtar, som, bil-

dande rörliga dukar utan ända, omsvepa större delen af cylinderytorna. Sedan

papperet lemnat torkcylindrarna, går det genom ett satinerverk, vanligen be-

stående af tre par efter hvarandra liggande polerade gjutjernsvalsar, som un-

der starkt tryck glätta det samma. Derpå sönderskäres det längs efter i ett

skärverk till den bredd, som arken skola hafva. Allt efter storleken lemnar

nämligen en pappersmaskin papper af 6 till 12 fots bredd. Slutligen vindas

det upp på en stor haspel. Förvandlingsprocessen mellan karet och haspeln

varar 1 till 2 minuter, och papperet lemnar maskinen med en hastighet, skif-

tande för olika papperssorter, af 30 till 160 fot i minuten.

Af det föregående ha vi sett, att pappersmaskinen liksom består af ett

betydligt antal mekaniska händer, samtidigt syseisatta med samma arbets-
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stycke. Det är klart, att detta blott kan gå för sig, om det råder en full-

ständig harmoni mellan de särskilda delarnas rörelse. Denna meddelas från

en enda axel genom kugghjuls- och remutvexlingar. Då olika slag af papper

ofta fordra olika hastighetsförhållanden m. m. och äfven obetydliga småsaker

kunna gifva anledning till att maskinen ej arbetar tillfredsställande, är han

så väl på grund häraf som genom sin komplicerade beskaffenhet ganska svår-

skött och fordrar derför intelligenta arbetare.

Vi se således, huru maskinen oafbrutet framalstrar papper. Då haspeln

blifvit full, ersattes han med en annan, och papperet skares nu upp längs

efter, parallelt med haspelns axel, och sönderskäres sedan för hand till det

format, som önskas. Afven denna operation har man sökt verkställa medelst

maskin, som man stält i samband med pappersmaskinen, och har äfven lyckats

häri, ehuru inga fördelar dermed vunnits.

Såsom redan blifvit nämdt, har pappersmaskinen efter hand undergått

flera förändringar, och han förekommer nu mera konstruerad på olika sätt,

ehuru sjelfva principen dock allt jemt är den samma. En i detta hänse-

ende afvikande maskin, cylindermaskinen, uppfans år 1809 af engels-

mannen Dickinson och har sedermera blifvit förbättrad. I stället för viran

finner man här en stor metalldukscylinder, med gaflar af kopparplåt samt

hvilande på två tappar. Cylindern roterar i ett kärl, fyldt med massa. G-e-

nom dess ena ihåliga tapp kan det vatten, som gått igenom duken, utrinna.

Häraf uppkommer en sugning af massan intill cylindern, som, till hälften ned-

sänkt i henne, öfverdrager sig med ett tunt lager, hvilket af en filt aftages och

efter följande pressningar och torkningar framkommer som papper i långa

banor. Denna maskin förutsätter, att massan är mycket homogen. Hon blan-

das derför omsorgsfullt genom omrörare i ett särskildt kärl och flyter der-

ifrån in uti det kärl, der cylindern roterar.

Ehuru cylindermaskinen är betydligt enklare och billigare samt fordrar

mindre utrymme än skakmaskinen, har han dock en i jemförelse med denna

underordnad betydelse. Under det att å den sist nämda nästan alla pappers-

sorter, till och med det finaste brefpapper, kunna tillverkas, kan cylinder-

maskinen endast förarbeta det allra gröfsta papper och äfven detta af un-

derhaltig beskaffenhet. Dels den omständigheten, att massan ej jemt ut-

breder sig på cylindern, dels ock den, att ingen skakning gynnar filtbildnin-

gen, bidrager att göra det papper, som på cylindermaskinen tillverkas, ojemt

och skört.

Vi ha ofvan omtalat, huru mycket papper två skickliga arbetare för-

mådde forma och guska för hand. Vid en blick på hvad en maskin förmår

frambringa skola vi finna, att han uppväger många arbetare. Redan en min-

dre maskin förmår på en timme lemna bortåt 35 000 qvadratfot skrifpapper,

hvilket väger ungefär 140 skålpund och sönderskuret m. m. lemnar 6 000 ark.

Kunde han arbeta oafbrutet, skulle han på ett år lemna 1 205 000 skålpund,

motsvarande 52 560 000 ark, hvilka, sammanhängande, skulle bilda en remsa,

lika lång som jordens diameter. Maskinpapperet undergår samma apprete-
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ringsoperationer som det för hand gjorda papperet, d. v. s. sortering, press-

ning, glättning, skärning m. m.

Ett pappersbruk äfven med en enda maskin är en stor och kostsam an-

läggning. Maskinen måste frambringa mycket för att kunna förränta det stora

anläggningskapitalet för en sådan fabrik. Vi meddela här nedan efter en tysk

uppgift (herrar Sigls i Berlin priskurant) priset på några af de vigtigare ma-
skinerna i ett pappersbruk, hvarvid vi påpeka, att till en pappersmaskin måste

finnas minst tre holländare, oftast tolf till femton eller ännu flera.

En fullständig mindre pappersmaskin 27 000 rdr.

En holländare med stålknifvar 2 000 »

En lumpskärningsmaskin 900 »

Ett glättvalsverk 1 700 »

En kantskärningsmaskin 1 100 »

Ett maskinpappersbruk tager ganska stor kraft i anspråk, i synnerhet om
det innehåller många holländare, ty hvarje sådan fordrar 6 till 10 hästkrafter.

Sjelfva pappersmaskinen drifves nästan alltid, äfven om vattenkraft finnes,

med en liten särskild ångmaskin om 3 till 10 hästkrafter.

Vid ett maskinpappersbruk med en maskin består arbetsstyrkan efter ma-
skinens storlek och det fabrikat, som tillverkas, af 12 till 175 arbetare. I all-

mänhet understiger sällan antalet arbetare 60, och kan man härvid antaga,

att ungefär hälften utgöres af qvinnor.

Maskinpapperet är, som nämdt, underlägset det för hand gjorda papperet.

Detta härrör dels af den ensidiga skakningen, dels deraf, att hartslimmet, som

tillsättes massan, hindrar filtbildningen och således försvagar papperet, under

det att den animaliska limningen, som det för hand gjorda papperet under-

kastas, ökar dess styrka. Under antagande att massan är den samma i båda,

är för hand gjordt papper ungefär 25 procent starkare än maskinpapper. Det

för hand gjorda papperet skiljes lättast från maskinpapperet derigenom, att

det förra nästan alltid är försedt med vattenstämpel, hvilken det senare endast

undantagsvis eger och i så fall ej på samma ställe hos olika ark. Det för

hand gjorda papperet förekommer ofta oskuret för att genom sina ojemna

kanter gifva till känna tillverkningssättet.

Har pappersfabrikationen i qvantitativt afseende på senare tider fått en

ofantlig utveckling, har dock papperet snarare försämrats än tvärtom. Större

delen af det papper, som nu tillverkas, om det ock till utseendet synes öfver-

träffa det fabrikat, som förr gjordes, står dock för det mesta, hvad beträffar

styrka och varaktighet, långt tillbaka vid en jemförelse med detta. Mycket

af det tryckpapper, som nu användes, torde bestämdt ej kunna till en afläg-

sen efterverld meddela något om förgångna tider. Härför har man att tacka

ett öfvermått så väl af slipad trämassa som af pulverformiga ämnen, såsom

hvit lera, af hvilket senare ämne ofta tillsättes för mycket till stort men
äfven for tryckformarna. Det engelska papperet har minst försämrats, eme-

dan den engelska allmänheten vid köpet af en bok äfven ser på papperets

beskaffenhet.
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Papp tillverkas alldeles som papper sä väl för hand som i maskin. Papp-

massan är vanligen ej så fint målen som pappersmassan. Lump, halm och

trämassa, äfyensom mindre förmultnad torf, äro de råämnen, som vanligast

begagnas. Afven här tillföras massan pulverformiga ämnen, men någon egent-

lig limning förekommer endast undantagsvis.

Papparket göres för hand antingen pä en gång, hvarvid en hög täckram

begagnas, så att mycket massa kan uppsamlas på formen, och guskas på van-

ligt sätt, eller ock så, att flera pappersark, till ett antal af 3 till 15, i den

mån de formas, aftryckas ofvanpå hvarandra, tills papparket får erforderlig

tjocklek. Massan är nämligen omedelbart efter formningen så lös, att härvid

en fullständig förening mellan de olika arken eger rum. Det på första sättet

framstälda pappet är af sämre beskaffenhet, dels emedan man har svårt att så

handtera en större qvantitet massa på en gång uti formen, att hon likformigt

breder ut sig, dels ock emedan vattnet då alltid blir svårare att bortskaffa;

pappet blir nämligen på grund häraf mer eller mindre svampaktigt samt ojemt,

och dessa ofördelaktiga egenskaper kunna ej genom några följande operationer

häfvas. Detta tillverkningssätt förekommer derför mera sällan och endast för

sämsta papp af sämsta material. Deremot erhålles genom sammanguskning

af flera pappersark ett utmärkt fabrikat. Ofta användes härvid en bättre,

hvitare massa för de yttre arken än för de inre. Pappet pressas mellan fil-

tar, torkas och glättas ungefär på samma sätt som papper. Torkningen sker

dels i fria luften, dels på med ånga uppvärmda cylindrar. Glättningen eger

rum mellan valsar. En del finare papp, exempelvis sådant, hvaraf spelkort

tillverkas, erhålles genom sammanlimning af färdigt papper med stärkelse-

klister.

Maskinpapp tillverkas dels i en den vanliga pappersmaskinen liknande

maskin, dels i cylindermaskinen, hvarvid tjockare pappsorter understundom

bildas derigenom, att man låter den direkt från maskinen kommande våta

pappersduken flera hvarf upprulla sig på en vals; sammansmältning eger der-

vid rum, och göres sedan ett snitt parallelt med cylinderns axel, erhålles ett

pappark, större eller mindre allt efter valsens dimensioner.

Asfaltpapp i långa banor erhålles derigenom, att man låter det från

maskinen kommande pappet gå ned uti ett kärl, fyldt med asfalttjära, och

härmed genomdränkas. En automatisk sikt sållar sand på det från asfalt-

kärlet kommande pappet.

Papier-maché. Man gör af pappersmassa äfven en mängd småsaker, så-

som askar, snusdosor, brickor, ljusstakar, tafleramar m. m. Ehuru vanligt

papparbete äfven går under namn af papier-maché, höra dock hit endast så-

dana artiklar, som äro direkt framstälda af pappersmassa. Den massa, som

härvid mest användes, erhålles genom ommalning af förbrukadt papper. Hon
angöres med limvatten och stärkelseklister och intryckes sedan uti formar af

gips eller trä. Sedan de någon längre tid lufttorkat, indränkas artiklarna med
linoljefernissa och underkastas sedan en starkare torkning i en ugn, tills
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de antaga en brungul färg. Derefter följer försköning genom lackering eller

på annat sätt. För en del artiklar, som böra hafva en mera stenartad ka-

rakter, inblandas mer eller mindre betydliga qvantiteter målen krita, lera

eller sand i massan.

Den materie, som dessa små papier-machéartiklar innehålla, har genom-

gått mångfaldiga processer och varit i mångfaldigt hänseende nyttig. Skör-

dad som spinnämne, förarbetas han till kläder, och sedan dessa tjenaV*ut, se

vi dem förvandlas till papper. När detta kraftiga hjelpmedel för civilisatio-

nens höjande fullgjort sitt värf, utkastas det på sophögen for att derifrån upp-

samlas och förarbetas till toalettprydnader m. m. Menniskans arbete börjar

gå i kretsgång, liksom naturens.

Såsom exempel på en rent teknisk användning af pappersmassa må an-

föras tillverkningen af de nu mera vid kallandermaskinen (valsmangeln) oum-

bärliga pappersvalsarna. Dessa tillverkas på det sätt, att runda fuktade pap-

persskifvor trädas på en stark jernaxel och sedan hoppressas under ett oer-

hörclt starkt tryck. Pappersbladen sammanlimma sig dä till en ytterst tät

massa, och en homogen cylinder erhålles, som är mycket elastisk, på samma
gång han besitter stor hårdhet. Genom svarfning göres han fullkomligt rund

och erhåller en stark glans. Man har på likartadt sätt och af likartad ma-

terie sökt tillverka den inre stommen till jernvägshjul.

Pappersfabrikationen i Kina och Japan. I äldsta tider fans intet pap-

per i Kina, utan man skref på tunna bamburörsskifvor. Senare begagnades

ett slags siden ända till 152 e. Kr. Tsailyn uppfann sättet att genom lång-

varig kokning af trädbark, hamptågor, linnelump m. m. i vatten samt derpå

följande sönderstampning erhålla en massa, hvaraf papper kunde framställas.

Denne mans namn har blifvit berömdt, och ännu tusen år efter hans död

offrades till hans ära i tempel, som voro uppkallade efter honom. Som rå-

ämnen till pappersfabrikationen användas nu i Kina hamptågor, späda bambu-

qvistar, mulbärsträdets bark, spanskt rör, hafsalger, ris- och hvetehalm, sil-

kesaffall och barken af brous sonetia papyrifera. Af särskildt intresse är

papperets framställning af bamburörsqvistar (bambusa arundinacea). Dessa

skäras i början af juni i stycken af 6 till 7 fots längd och läggas i en kittel,

fyld med vatten, som ständigt ombytes. Sedan de legat så i hundra dagar

och derunder uppmjukats, bultas de med hammare, och den gröna barken af-

jskalas. Under denna finnes ett lager af tågor, som ha mycken likhet med
tsjumma (ur ti c a ni ve a). Dessa tågor läggas i ett träkar och indränkas

med vatten, hvari blifvit inblandad en liten qvantitet släckt kalk. Träkaret

uppvärmes ej omedelbart, utan omgifves med en mantel af koppar. När mas-

san der under åtta dagar och nätter hållits uppvärmd, indränkes hon i lut,

beredd af träaska, och föres i en annan kittel. Här betäckes hon med ett

lager af rishalmsaska, och vatten tillsättes, hvarefter alltsammans bringas i

kokning. Denna behandling med lut fortsattes i sex dagar, tills massan bör-

jar lukta och öfvergå till förruttnelse. Hon föres nu i stora mortlar, der hon
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sönderstampas, och sedan i ett kar, der hon behandlas med en lösning (sanno-

likt klor) för att urfargas. Massan är nu färdig, och formningen eger rum

med träramar, som äro öfverspända med en fin trådväfnad. Arbetaren tager

formen och nedtrycker honom i massan längre eller kortare tid, allt efter den

tjocklek som önskas. När vattnet fått afrinna, aftryckes papperet, dock ej

på filt, utan på gipsplattor, på hvilka äfven torkningen försiggår. Något

egentligt lim begagna kineserna ej, utan i dess ställe tillföres massan risvat-

ten. Det kinesiska papperet är derför benäget att suga, när man skrifver

derpå med bläck; men kineserna begagna tusch, och med detta behöfver nå-

got sådant ej befaras.

I Kina, der glaset är mycket dyrt och endast begagnas till lyxartiklar,

ersättas glasrutorna af ett starkt och dyrbart papper, som förut blifvit öfver-

draget med en blandning af oljor, beredda af hamp- och ricinfrön jemte bly-

hvitt. Denna papperssort är mycket varaktig. Det kinesiska papperet är i

allmänhet mycket starkare än det europeiska. Afven det tunnaste gör ett

starkt motstånd, när man vill sönderrifva det, och vissa kinesiska pappers-

sorter se vid första påseende ut som tyger och besitta en sådan styrka, att

parasoll, ja, till och med kläder deraf göras.

Det japanska papperet är nästan ännu starkare än det kinesiska och

göres mest af barken af ett slags mulbärsträd, som kallas kadsi eller pap-

persträdet (broussonetia papyrifera). Det är betydligt olikt det, hvarpå

silkesmasken lefver. Trädet odlas på det omsorgsfullaste och växer ganska

hastigt. När bladen falla af om hösten, skäras de unga qvistarna till 3 fots

längd och underkastas en rötningsprocess, alldeles likartad med linets hos oss.

För detta ändamål behandlas qvistarna först i vatten och kokas sedermera

med asklut, hvarefter barken afskalas. Denna förarbetas nu enbart, sedan en

sortering af starkare och spädare egt rum, genom kokning i vatten, ända tills

han låter sönderdela sig i fibrer mellan fingrarna. En tillsats af asklut be-

fordrar processen. De alkaliska substanserna blifva sedan omsorgsfullt bort-

sköljda, och den mjuka barken utröres i såll till en fin massa, som med trä-

käppar piskas på träbord, tills hon är färdig.

Såsom limämne begagnas risvatten samt en hartslösning, som sannolikt

erhålles från någon hibiscusart. Formningen sker på formar af säf och rör,

och papperet, som stannar qvar någon tid på formen, betäckes med en platta,

belastad med vigter. Vattnet utpressas härigenom, och arket får efter förlop-

pet af en dag så mycken styrka, att det kan uttagas och, hvilande på glatta

plattor, utsättas för torkning i solen. Efter lufttorkningen följer pressning

och skärning.

Den kinesiska och japanska pappersfabrikationen med sina långvariga

processer och sitt ofantliga handarbete är just ej egnad att slå an på oss euro-

péer, äfven om vi måste beundra det tålamodsprof, som häi\anägges. Emellertid

lyckas kineser och japaneser just på grund häraf tillverka ett papper,- som

i afseende på styrka är vårt papper betydligt öfverlägset och som för vissa

ändamål, exempelvis inom kopparstickeriet, är till och med i Europa oersätt-
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ligt. I teknologiska institutets samlingar finnas åtskilliga papperssorter från

Kina och Japan, af hvilka en sort, som ej är tjockare än vanligt silkespapper,

i styrka är fullt jemförlig med vårt sedelpapper. Detta kinesiska papper är

det oaktadt försedt med vattenstämplar i form af blommor öfver hela arket.

Afven finnes derstädes ett slags garn, afsedt for blommors uppbindning vid

sina stödkäppar, som är tillverkadt af pappersmassa. Det kinesiska papperet

har emellertid ej samma jemna och glatta utseende som vårt.

Fig. 461. Maskinsalen inom Flinschs pappersfabrik i Penig.

Pappersstatistik. Det återstår nu att kasta en blick på pappersfabrika-

tionens statsekonomiska betydelse. Vi lemna här nedan några statistiska upp-

gifter, af hvilka framgår den materiela betydelsen af en vara, som företrä-

desvis tjenar intellektuela intressen.

Den franska pappersfabrikationen tog 1867 i anspråk 140 formkar för

framställning af papper för hand, 270 maskiner för tillverkning af skrif-,

tryck- och ritpapper samt 230 maskiner för omslagspapper. Denna industri-

gren syselsatte 34 000 arbetare, hvaraf 11000 qvinnor, och tillverkningen

uppgick till 3 120 000 centner, hvaraf 240 000 centner utfördes. Införseln

belöpte sig blott till 6 000 centner papper. Af lump infördes 240 000 och

utfördes 85 000 centner.
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Storbritanniens pappersfabrikation är företrädesvis koncentrerad i Kent,

Lancashire, Hertfordshire, Oxfordshire, Buckinghamshire och Skotland. I Lan-

caster finnas etablissement med 12 till 18 maskiner och 50 till 60 hollän-

dare. De förenade konungarikena hade 1867 495 pappersfabriker med 600 till

700 maskiner och ha under åren 1803—1860 fördubblat sin tillverkning. Med
sina 56 fabriker framalstrar Irland, efter vigt räknadt, lika mycket papper

som Frankrike. Det engelska papperet utmärker sig för stor tyngd och glatt-

het, egenskaper, som härröra af stark inblandning af pulverformiga substanser

samt af den temligen allmänt begagnade animaliska limningsmetoden med åt-

följande glättningsoperationer.

Den hastigaste tillväxten visar den belgiska pappersfabrikationen, som,

efter att 1835 blott ha' haft 4 fabriker, år 1867 egde 45 med en årlig till-

verkning af nära 500 000 centner papper. En stor del deraf utföres. Ett eta-

blissement i Liege, tillhörigt bröderna Godin, syselsatte sist nämda år 1 500

arbetare, 18 ångmaskiner med tillsammans 270 hästkrafter och 5 turbiner

med 110 hästkrafter.

Tyskland har från 1838 till 1843, under hvilken tid de flesta pappers-

maskinerna uppstäldes, ganska högt uppdrifvit sin fabrikation. Första platsen

bland de tyska fabrikanterna intager huset Flinsch, som eger tre fabriker, af

hvilka den i Freiburg har 3 maskiner. En af dessa skulle kunna tillverka

öfver 200 centner på dygnet, om han ginge utan afbrott. Vid samtliga dessa

tre fabriker tillverkas årligen omkring 100 000 centner papper. Tullförenin-

gen räknade 1867 inalles 232 fabriker med 293 maskiner och dessutom 120

handpappersbruk. Hela tillverkningen uppgick till 1 500 000 centner papper,

till ett värde af nära 48 millioner riksdaler.

Österrike hade 1865 70 fabriker och 193 handpappersbruk, hvilkas

tillverkning uppgick till 823 000 centner papper, som till stor deL exporterades.

I Danmark, der mycket papper tillverkas af halm och förslitet tågvirke,

finnas, utom andra, tre framstående fabriker.

I Sverige har man inom pappersfabrikationen först på senare tider

spårat en större lifsyttring. Det är i synnerhet trämassans införande, som i

väsentlig mån bidragit härtill. När alla de pappersbruk blifva färdiga, som

nu äro påtänkta eller under anläggning, torde vårt land komma att uppvisa

en ganska aktningsvärd pappersindustri. Yi meddela sid. 472 och 473, en-

ligt från kommerskollegiet meddelade uppgifter, en förteckning öfver de svenska

pappersbruken och hvad vid dem tillverkats af olika slags papper under

1871. Häraf synes, att i vårt land, om två nya maskinpappersbruk tilläggas,

finnas 12 maskinpappersbruk med omkring 17 pappersmaskiner samt 33 hand-

pappersbruk, och att vid dem tillverkats papper till ett värde af 4 750 088

rdr. Sverige införde år 1872 8 332 centner samt utförde 50 771 centner

papper.

En öfverslagsräkning gifver till resultat, att omkring 60 till 70 svenska

qvadratmil papper tillverkas om året i Europa.
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' Det största pappersbruket i vårt land är Korndal i Mölndal nära Gö-

teborg, hvilket eges af Rosendals fabrikers aktiebolag. Vid Korndal finnas

för närvarande tre pappersmaskiner, hvilka framlemna papperet med en ha-

stighet af 120 till 160 fot i minuten och af hvilka den största tillverkar 120

centner om dygnet eller 5 centner i timmen. Hela tillverkningen uppgick

år 1872 till 68 000 centner papper, med ett värde af omkring 2V2 millioner

rdr, hvaraf

post-, skrif- och koncept- 5 500 centner,

tapet- . . ' 9 250 »

tak-, kardus- och makulatur- 5 500 »

tryck- 45 750 »

diverse . . 2 000 »

Summa 68 000 centner.

Omkring 85 % af det råmaterial, som här användes för pappersfabrika-

tionen, utgöres af mekanisk och kemisk trämassa samt halm. Den mekaniska

trämassan tillverkas vid bolagets träsliperier vid Trollhättan och fraktas der-

ifrån sjövägen i tunnor till Mölndal. Den kemiska trämassan beredes vid

dess fabrik i Mölndal. Tillverkningen för år 1872 uppgick till 60 000 cent-

ner slipad samt 5 000 centner kokad trämassa. Häraf exporterades om-

kring 15 000 centner. Resten förbrukades vid Korndal. Större delen af detta

bruks tillverkning exporteras. Samma år uppgick utförseln till 46 604 cent-

ner eller mer än 4
/5

af Sveriges hela pappersexport samma år.

Yid Korndal försiggå storartade utvidgningar. Två nya stora maskiner

äro under uppsättning, så att man hoppas nästa år kunna fördubbla tillverk-

ningen. I samband härmed utvidgas äfven trämassefabrikerna, så att till-

verkningen af slipad trämassa kommer att ökas med 50 000 centner och af
^

kemisk sådan massa med 20 000 centner. Korndals pappersbruk torde då, om
några engelska jättefabriker undantagas, blifva ett af de största i Europa.

Arbetarnas antal uppgår för närvarande till 675, hvaraf omkring 600 äro

anstälda vid sjelfva pappersbruket.

Munksjö pappersbruk, bekant genom sitt »papp i långa banor» och ett

af de största i vårt land, anlades 1862 af hrr J. E. Lundström och L. J.

Hierta med ändamål att af halm förfärdiga maskinpapper, en tillverkning

dittills ny hos oss. Fabrikatet vid detta bruk utgår i tre stora hufvudsorter

:

1) gult omslagspapper; 2) papp i rullar eller »långa banor», afsedt till vägg-

och golfförhydning ; samt 3) asfaltpapp till taktäckning, alla tre af sam-

ma råämne och alla ersättande mycket ofullkomliga papperssorter, som förut

användts till samma ändamål.

Bruket är beläget i Jönköping vid stranden af Munksjön i en trakt, som

genom sina beqväma sjö- och landkommunikationer ej mindre än genom sin

befolknings mekaniska anlag redan är och ännu mera lofvar att blifva ett af

vårt lands förnämsta industridistrikt. Hänvisande till fig. 402 på sid. 363,

skola vi ge en kort skildring dels af brukets yttre anordning, dels af huvud-
processerna inom denna intressanta gren af papperstillverkningen.
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Inträdande genom stora inkörsporten från landsvägen, ha vi till venster

magasinsbygnad, bostad för bokhållare och verkmästare samt längre ned

disponentbygnaden och till höger portvaktstuga, våghus samt de betydliga

halm- och vedupplagen. Vandra vi vägen rakt fram, komma vi ned emot

sjöstranden till sjelfva bruksbygnaderna. Vi inträda först i ångpannehu-

set, en nyuppförd bygnad af tegel, som omsluter 4 väldiga ångpannor, i år

inmurade i stället för de förut varande tre gamla, hvilka befunnits -dels för-

brukade, dels för små för brukets utvidgade behof. Vidare ha vi kok-

huset, der halmen, efter att på två hackelseverk blifvit förvandlad till fin

hackelse, kokas i fyra bykpannor, hvaraf två cylindriska och två sferiska.

Den sålunda genom kokningen från kiselsyra, hartser och diverse orga-

niska ämnen befriade halmen utgör nu lumpsurrogat och transporteras först

till tre stenqvarnar af grofva dimensioner, der han males till halftyg, hvar-

efter han upphissas på holländarrummet för att genomgå slutlig förmalning

till pappersmassa och derefter på maskinerna förvandlas till papper. På dessa

holländare förmalas också de förut sorterade och behörigen behandlade lum-

porna, hvilka sedan på pappmaskinen förvandlas till takpapp, golfpapp eller

väggpapp, allt efter den olika blandningen. Den till takpapp eller asfaltpapp

bestämda varan transporteras ur fabrikssalen till de längre bort på tom-

ten belägna bygnader och apparater, der hon har att genomgå två grundliga

och omständliga asfaltbad för att slutligen inpackas och utsändas i handeln.

Vägg- och golfpappet göres färdigt redan i fabriksrummet vid maskinen,

förses med beskrifningar och etiketter samt uppköres sedan på magasinet för

att derifrån expedieras till reqvirenterna. Halmpapperet har, sedan det lem-

nat maskinen, ännu åtskilliga behandlingar att genomgå, såsom att skäras,

sorteras, räknas, glättas, vikas, pressas och bindas m. m., hvarefter det också

är färdigt att gå till sin Tbestämmelse.

För drifkraften finnas för närvarande tre ångmaskiner, en af 72, en af

10 och en af 5 hästkrafter. För tillverkningen *) finnas två halmpappersma-

skiner, en strobelsk pappersmaskin för packpapper samt en pappmaskin. Af-

sättningen utgår förnämligast öfver landet, men äfven till grannländerna och

Ryssland samt Hamburg, England och Sydamerika.

*) Tillverkningen; som första halfåret af brukets gång till den 31 december 1862 be-

löpte sig till 68 369 rdr, steg påföljande året 1863 till 152 795 rdr och 1864 till 182 428 rdr.

Ar 1864 uppgick hon deremot till 244 140 rdr och 1865 till 331 955 rdr. De derpå följande

åren, hvilka voro utmärkta för mindre goda skördar och föga liflig affärsstämning, föran-

ledde ingen förökning i tillverkningen intill 1870, då hon uppgick till 350 414 rdr; 1871 steg

hon till 425 297 rdr, och 1872 beräknades hon ha uppgått till något öfver 600 000 rdr, en till-

ökning, som till en del har sin orsak i stegrade råvaru- och arbetspris.

Vid bruket syseisättas för närvarande något öfver 100 arbetare, hvaribland ingen under 20

års ålder, och förbrukningen af råvaror och diverse lär ungefärligen uppgå till 35 000 centner

halm, 12 000 centner lumpor, 150 000 kub.-fot stenkol, 1 500 tunnor stenkolsolja, en million

kub.-fot lysgas m. m.
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Blind skrifvande.

Inledning. — Skriftens begynnelser. — Knutskrift. — Vampumgördeln. — De nordameri-

kanska indianernas och toltekernas bildskrift. — De skandinaviska hällristningarna. — Kine-

sernas begreppsskrift. — Hieroglyferna. — Bokstafsskriften. — Alfabetet. — Kilskriften. — Det

semitiska alfabetet och dess spridning till Grekland och Italien. — Runorna. — Merovingisk,

karolingisk och gotisk skrift. — Skrifmaterial. — Chifferskrift. — Blindskrift. — Stenografin.

— Hennes historia. — Gabelsbergers och Stolzes system. — Stenografin i Sverige.

Den berömde resanden Mariner berättar följande om det intryck, skrif-

konsten gjorde på Finow, en höfding på Tongaöarna. Möjligheten att genom

bref kunna meddela sina tankar var för konungen en olöslig gåta. Han tog

ett bref, som händelsevis fallit i hans händer, vände det på alla kanter, höll

det för Örat, men brefvet sade honom ingenting. Han stod derefter en stund

försänkt i djupt begrundande, men tydligen utan att begripa det minsta.

Slutligen lät han kalla Mariner och befalde honom skrifva något. Mariner

frågade, hvad han skulle skrifva. »Skrif mig», svarade Finow. Mariner

skref följaktligen hans namn på engelskt vis »Feenow» och uttalade det på
samma gång högt. Finow lät nu tillkalla en annan engelsman, som ej visste

någonting om det föregående samtalet, gaf honom papperet och bad honom

säga, hvad som stod derpå. Han sade genast: Finow. Konungen ryckte nu

häftigt till sig papperet, betraktade det ifrigt och under den största förvåning,

vände det å nyo på alla håll och utropade slutligen: »Det liknar hvarken mig

eller någon annan! Hvar äro mina ögon? Hvar är mitt hufvud? Hvar äro mina

ben? Huru kunnen I veta, att det är jag?» I tre till fyra timmar lät han

derefter Mariner sitta och uppskrifva namn på en mängd personer, ställen och
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saker, hvarefter en annan engelsman fick för livarje gång uppläsa hvad han

skrifvit. Hans öfvertygelse, att något trolleri låge i papperet, blef allt fastare.

Slutligen trodde han sig dock ha funnit nyckeln till gåtan och yttrade till de

närvarande, att man af vissa saker, som både den skrifvande och den läsande

hade sett, kunde måla ett tecken, hvari båda igenkände föremålet. Men äfven

denna förklaring visade sig oduglig, då Mariner skref namnet på den aflidne

konungen. Hans förvåning kände nu inga gränser, och då Mariner försäkrade

honom, att man på detta sätt kunde skicka underrättelser till vidt aflägsna

trakter, ja, för kommande tider berätta hela folks öden, erkände han visser-

ligen skrifkonstens stora nytta, men ansåg henne fullkomligt olämplig för

Tongaöarna, ty uppror och sammansvärjning skulle bli följden af hennes in-

förande och han sjelf må hända redan inom två månader förlora både lif

och rike.

Det är endast med den största svårighet vi från det nyare samhällslifvets

oändligt invecklade förhållanden kunna i tankarna förflytta oss till en tid

och ett folk, som muntligt fortplanta sin historia och sina lagar och i patri-

arkalisk enkelhet och oskuld egna det flygtiga ordet samma förtroende, som

vi skänka den varaktiga skriften i en urkund. Infödingarna på Tongaöarna

kan ej frånkännas en viss grad af andlig utveckling; då Mariner i slutet af

förlidet århundrade besökte dem, utmärkte de sig i detta hänseende framför

de andra Söderhafsöarnas befolkning; men icke en gång deras intelligente

höfding var i stånd att fatta skrifkonstens väsende och fördelar, och huru

stort är likväl ej derifrån steget till den sjelfständiga uppfinningen af ett

skriftsystem

!

För att bilda en skrift* måste menniskan känna behof af att utvidga de

trånga gränser, som tiden och rummet uppdragit omkring henne; hon måste

ha utfört andliga bedrifter, som äro förtjenta att bevaras åt efterverlden, och

anse sina tankar värda att, fasthållna i synliga drag, äfven komma aflägsna

tider till godo.

Ljudet är någonting lika flygtigt som hafsvågen. Knapt utstött, tillhör

det redan det förflutna, och det enda, som stannar qvar, är ett dunkelt och

osäkert minne, som lätt går förlpradt i tankarnas ström. Ljudet måste fast-

hållas och ordet flyttas från hörselns till synens område. På detta sätt upp-

stod skriften. »Hon är handens tunga», säger den lärde Abdalfah Ibn Abbas.

Alla folk förlägga skrifkonstens uppfinning till den tid, då menskligheten

ännu stod i omedelbar förbindelse med gudarna. Endast från dessa kunde en

så herlig gåfva ha kommit. En engel, så berättar den judiske historieskrif-

varen Josephus, hade från himlen nedfört till menniskorna en astronomisk bok

samt lärt Set att skrifva, och denne hade sedermera med sin sons tillhjelp

inristat bokens innehåll på två pelare. Egypterna sade sig ha erhållit sina

hieroglyfer af den helige Tot, främlingen från Assur, som i den gråa forn-

tiden skall ha skapat nästan alla den religiösa kultens former; enligt ara-

biska sagor deremot skall redan Adam känt konsten att skrifva på soltorkad

tegelsten.
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Skriftens begynnelser. Ehuru endast egypter, kineser och fenicer ut-

bildat bokstafsskriften till sjelfständiga system, finna vi dock hos nästan alla

folk, som aldrig så litet höjt sig öfver det vilda tillståndet, försök att genom

materiela föremål eller, vid en högre odlingsgrad, genom bilder och tecken

bevara minnet af bestämda tilldragelser. Hos osserna, ett af folken i Kau-
kasus, förvaras hufvud, horn och tänder af slagtade djur, gamla klädespersed-

lar, vapen och andra föremal i en bestämd, af höfdingen faststäld ordning i

hus och kyrkor, för att erinra om märkliga historiska händelser. På festdagar

visas och förklaras för folket dessa egendomliga krönikor. Dessa ossernas

historiska samlingar tala om det förflutna, Fiskaröarnas »tabu» deremot har

afseende på det tillkommande. Med detta namn betecknas nämligen föremål,

som anses skydda mot tjufvar. Ett i formen af en fisk skuret palmblad,

upphängdt i ett träd, tillropar frukttjufven: »Måtte en haj uppsluka dig, om
du tänker fiska!» Hos vissa vilda folkstammar herskar bruket att genom

hudens färgande uttrycka vissa stämningar, tankar och sträfvanden. Grajiros-

indianen målar, när han är kär, ansigte, armar och ben röda; svart färg be-

tyder sorg eller hämdlystnad, gul stolthet och hvit stridslust.

Medelst träd, stenkummel, altaren, som fingo sitt namn af någon märklig

händelse, bevarades ofta minnet deraf. Så var det äfven i de äldsta tiderna

hos judarna. Då Laban kom till Jakob och ingick ett förbund med honom,

tog han en sten och uppreste honom till ett vårdtecken, och hans bröder gjorde

på hans befallning det samma. Man kallade stenhögen Gilead, och Laban

sade: »Denna hög vare i dag vitne mellan mig och dig» (1 Mos. 31, 46).

På en vida högre grad än dessa råa minnesvårdar, som blott ha till

syfte att uppfriska minnet, men sakna hvarje annan betydelse, står knut-

skriften. Hon är verklig skrift och förtjenar detta namn, ty hon skall ej

erinra läsaren om någonting, som han redan känner, utan lära honom någon-

ting nytt, väcka nya föreställningar hos honom. Knuten begagnas ännu ofta

hos oss som hjelpreda för minnet. »Slå en knut på din näsduk», råder mo-

dern sin dotter, när hon vill lägga henne på minnet något uppdrag, som hon

ej får glömma. Men knuten har endast betydelse för den, som slagit honom;

endast för honom är dess mening begriplig. Helt annorlunda var det hos

kineserna. Allt efter knutarnas olika beskaffenhet, deras afstånd från hvar-

andra samt de särskilda snörenas förbindelse med ett hufvudsnöre fingo teck-

nen en olika betydelse. Endast de, som egde klaven dertill, kunde läsa en

sådan knutskrift. Kineserna bevarade omsorgsfullt denna hemlighet, och först

på dödsbädden anförtrodde fadern henne åt sin älsklingsson.

Afven i Tatariet, på Söderhafsöarna och i Amerika ser man ej sällan

infödingarna begagna sig af detta sätt att meddela sina tankar. Kotzebue

hade på sin resa omkring jorden på ön Otdra anlagt en trädgård, hvilken

han vid sin afresa öfverlät åt en af sina vänner bland infödingarna. Denne

knöt genast af pandanusblad två knutar, som betydde båda deras namn, och

upphängde dem på trädgårdens staket. Med sådana knutar, som man der

ofta finner på träd, hägnader o. s. v., betecknas egarens namn.

Uppfinningarnas bok. I (u. 2).
t51
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I Mej i co och Peru hade man utvecklat denna knutskrift till ett konst-

rikt system. De nätartade snörflätorna innehöllo ofta hela skriftsystem, och

berättelser, lagar, historiska urkunder m. m. blefvo på detta sätt bevarade

undan glömskan. I stället för skrifvare begagnade de peruvianska myndig-

heterna knut bin dåre. Fig. 463 visar oss ett dylikt aktstycke, som svår-

ligen någon af våra läsare skall lyckas uttyda.

Fig. 463. Fornperuviansk knutskrift.

Ett dylikt sätt att meddela sig med hvarandra begagna äfven nordame-

rikanska indianstammar. Vid underhandlingar om krig och fred, vid fördrag

o. s. v. spelar vampumgördeln en stor rol. Af indianqvinnorna konstrikt

förfärdigade af muslor och utsirade med allähanda figurer, skickas sådana

band till andra stammar för att meddela dem önskningar, fordringar och

vilkor. Längd, bredd och färg äro dervid af betydelse. De hvita gördlarna

försäkra mottagaren om afsändarens välvilja och vänskap, de svarta för-

klara krig; försedda med rödt tecken och en bifogad tobaksrulle, uppfor-

dra de en stam att deltaga i fälttåget. Dessa musleband förvaras af höf-

dingen sorgfälligt i en pung; de utgöra riksarkivet och berätta för efterkom-

mande deras förfäders bedrifter.

Ännu i dag uppgöra indianska herdar på Cordillererna förteckningarna

öfver sina hjordar i sådana knutnät, som de kalla quipus. Konsten att i
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en dylik knutskrift uttrycka hela satser känna dock nu mera endast högst få

infödingar, och de hemlighålla sorgfälligt sin vetenskap för européerna.

* Detta slags skrift, som går ut på att genom materiela föremål med-

dela sig med frånvarande, var i sin användning allt för inskränkt och obe-

qväm, i sitt beteckningssätt allt för obestämd, att hon skulle kunnat utöfva

något betydande inflytande på ett folks andliga utveckling och möjliggöra en

literatur. Redan den omständigheten, att man efter Öfverenskommelse tillade

saker och ting en betydelse, som ej stod i något sammanhang med deras

natur och väsen, gjorde all vidare utveckling af en sådan materiel skrift

omöjlig. Först då man började beteckna föremålen med deras bild, blef

skriften ett kulturelement.

Bildskriften har varit hvart enda skrift-

systems ursprung. I sjelfva verket kan också

ingenting vara så naturligt, ingenting för det

enkla, föga utvecklade förståndet så sjelfmant

erbjuda sig som bruket af bilder för att väcka

föreställningar om föremål, ett förhållande, som
man ofta iakttagit hos barn och döfstumma, som

ej kunna skrifva,

Amerika är bildskriftens klassiska land;

här träder hon oss ännu ren och oförvanskad

till mötes. Trädens bark, afskalade trädstam-

mar, släta klippväggar tjenade indianen till pap-

per vid hans första skrifförsök. Härpå anteck-

nade han till underrättelse för de förbigående,

huru många krigare varit lägrade på detta ställe,

huru många skalper han tagit, hvart han äm-

nade sig och huru många dagar förflutit, sedan

han lemnade hemmet. Det mötte ingen svå-

righet att i bild framställa hvad naturen i synlig

gestalt företer. Menniskan ätergafs endast i ett groft utkast. En ring var

hufvudet, och streck betecknade armar och ben. En menniskofigur utan huf-

vud förestälde en slagen fiende. Men så inskränkt indianernas idekrets än

må ha varit, måste de dock ha egt vissa abstrakta begrepp. Huru uttryckte

de nu dessa, t. ex. ära, makt, i bild?

När vi vilja uttrycka oss poetiskt, begagna vi ord af sinlig betydelse till

betecknande af abstrakta begrepp, säga t. ex. lager i stället för ära, spira i

stället för herskarmakt o. s. v. Alldeles på samma sätt gjorde nu äfven in-

dianerna. Bilden af en sak, som företrädesvis eger en viss egenskap, använ-

des till betecknande af denna egenskap sjelf. Så betydde solen ljuset, örat

hörseln, ögat synen o. s. v.

Man kan läsa en sådan indiansk bildskrift och förstå hennes innehåll utan

att känna det språk, med hvars ord de, som nedskrifvit henne, uttryckt sina

tankar, och detta är så mycket lättare, som i följd af indianstammarnas lik—

Fig. 464. Grafvård med bildskrift

öfver en tsjippevayhöfding.
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formiga lefnadssätt vissa på jagt, fiske, krig o. s. v. syftande bilder äro i

bruk från Florida ända till Hudsons bay och i skrift derför också ständigt

återkomma. Visserligen behöfver man vid tydningen af många sådana skrif-

ter taga sin fantasi till hjelp för att kunna gissa sig till de särskilda figu-

rernas betydelse, ty sträfvandet att genom bildens förkortning spara utrymme

och arbete frambringar ofta bilder, som endast en med sitt folks skrift för-

trogen inföding kan förstå. Man nöjer sig med att återgifva en ungefärlig

bild af föremål, och sålunda uppstå teckningar, som ha en påfallande likhet

med ett sexårigt barns målningar.

På formens skönhet gjordes vid bildskriften intet afseende, och den in-

dianska skriftens grofva och bjerta bilder tillfredsställa ej ens de lägsta este-

tiska fordringar. Och häri ligger den stora skilnaden mellan målning och

bildskrift. Den förra söker framställa någonting ideelt, fängsla betraktarens

själ och tjusa honom genom formernas skönhet. Bildskriften vill endast un-

dervisa och väcka föreställningar om det verkliga.

Indianerna begagna bildskriften i synnerhet till grafskrifter. Man finner

i Nordamerika en mängd grafstenar, på hvilka den -dödes bragder och familj-

förhållanden äro i bild framstälda. Fig. 464 återger grafvården öfver en för

sina hjeltebragder vida berömd tsjip-

pevayhöfding. Den upp- och nedvän-

da renen tillkännagifver, att chefen

för den familj, hvars märke (totem)

är en ren, aflidit, sedan han jemte sin

stam fört sju krig (betecknade genom

de sju tvärstrecken till venster), under

dessa krig dödat nio fiender (nio tvär-

streck till höger) och tre gånger blif-

vit svårt sårad. Dessutom har han

^. Anr. T J . . , .... . _ o .. r äfven en gång haft att bestå en svår,
Fig. 46 o. Indiansk bildskrift pa nafver, ° ° 7

men lycklig strid med en elg, hvars

hufvud synes längre ned. De andra tecknen ha afseende på hans verksam-

het i freden.

En expedition af sexton personer hade blifvit utsänd till Mississippi-

källorna. Två indianer medföljde som vägvisare, men det oaktadt gick man
vilse. Indianerna uppreste då en stång med lutning åt det håll, hvaråt

man beslutit ställa marschen, och fäste dervid ett stycke näfver med den

teckning, som fig. 465 utvisar. De åtta menniskofigurerna med de åtta bred-

vid stående gevären utmärka expeditionens militäriska betäckning. Derunder

ser man till venster de båda indianska vägvisarna med obetäckt hufvud, me-

dan européerna bära hattar. Expeditionens ledare, som är afbildad till höger

om vägvisarna, har bredvid hufvudet en tunga: han var expeditionens tolk;

en annan, geologen, bär i handen en hammare, en tredje en bok. De öf-

riga attributen kunna ej tydligt urskiljas. De tre eldarna i hörnen antyda,

att man bivuakerat under natten i skilda afdelningar och till qvällsvard för-
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tärt de på nedersta raden afbildade djuren: en prärihöna och en sköldpadda.

Indianerna ville härmed underrätta européer eller indianer, som kommo sam-

ma väg, om den kosa de tagit.

Vi vilja anföra ännu ett prof på indiansk skrift, som fått en viss histo-

risk betydelse. Ar 1849 framlemnade några tsjippevayhöfdingar till Förenta

staternas president en bönskrift, affattad på sex näfverremsor, af hvilka den

första är återgifven på fig. 466. De här afbildade, i originalet målade djuren

äro de särskilda stammarnas märken (totem). Hjertat är på alla figurerna

rödmåladt. Alla dessa hjertan äfvensom ögonen äro genom streck förbundna

med det första djurets hjerta och ögon. Dessutom går från detta ett annat

streck till de längst lied till venster befintliga afbildningarna af fyra små,

med hvarandra förbundna sjöar. Ganska sinnrikt ville indianerna härmed

uttrycka, att de alla vore enhälliga i sin afsigt och önskan — öga och hjerta

— att bedja presidenten om tillåtelse att från Ofre sjön — strecket mellan

stammärkena och de fyra sjöarna — få flytta till de små sjöarna. Man fin-

Fig. 466. Bönskrift från tsjippevayindianerna till Förenta staternas president,

ner ofta på detta slags skrift bilden af en röd hand, ett bruk, som är utbredt

från Yucatan ända till indianstammarna längst i norden. Han är ett heligt

tecken, som uttrycker en ödmjuk bön till den store anden, eller en symbol

till betecknande af kraft, makt och välde. Bär vid festliga tillfällen en dan-

sare detta tecken afbildadt på sin kropp, bor en trollmakt inom honom, och

de kringstående betrakta honom med vördnad.

Bruket att smycka kroppen med vissa tecken, som antingen endast må-

las eller inristas derpå, - är hos indianerna mycket allmänt. Andamålet

med dessa figurer är icke blott, som man vanligen antager, att pryda krop-

pens obetäckta delar, utan äfven att derigenom uttrycka stammen, som man
tillhör, värdigheten, som man inom den samma bekläder, bedrifterna, som

man utfört. Tatueringen måste följaktligen äfven räknas till de olika slagen

af bildskrift. Klimatets stränghet, som gjorde det till en nödvändighet att

med kläder skydda de flesta kroppsdelarna, äfvensom en stigande hyfsning

undertryckte småningom denna skriftart eller hindrade hennes utbredning. Dy-

lika bruk voro hos judarna strängt förbjudna, och den kristna kyrkan belade
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dem med stränga straff. Det oaktadt skola ännu de första skotska missio-

närerna i Tyskland burit sådana skrifttecken inristade på sin kropp.

Den mejikanska bildskriften, ehuru i mycket beslägtad med den

indianska, intager dock ej blott i afseende på idéernas rikedom, utan äfven

på medlen att uttrycka dem, en vida högre rang. På den fasta jordbesittnin-

gens grundval utvecklade toltekerna ett storartadt kulturlif. Deras väldiga

praktbygnader väcka ännu i sina ruiner vår beundran, och om också endast

några få större skriftmonument blifvit oss bevarade, låta de oss dock kasta en

blick in i ett rikt literaturlif. Då spaniorerna på Montezuma II:s tid landstego

i Mejico, voro tusentals personer syseisatta att på skinn, siden och det af

en aloeart förfärdigade papperet måla sällsamma tecken och bilder. Historie-

verk, böcker af religiöst och astronomiskt innehåll, lagsamlingar, episka och

didaktiska skaldestycken blefvo på detta sätt mångfaldigade, och statsarkiv

uppstodo, hvilkas oskattbara urkunder, ty värr, till största delen blifvit af de

kristna eröfrarnas fanatism förstörda. Hvar enda mejikan kunde skrifva, ty i

tempelskolorna fingo barnen lära sig både att läsa bildskriften och sjelfva

öfva henne. På en estetisk uppfattning och ett konstnärligt utförande få vi

dock här ej tänka, om det också ej kan förnekas, att den mejikanska bild-

skriften röjer ett visst formsinne, i alla händelser af långt mera utbildad art

än de nordamerikanska indianernas skriftmålningar.

Gestaltens karakteristiska delar, det för betydelsens uppfattning vigtigaste

lät man hos bilden starkast framträda, och det är derför han förefaller oss

grotesk och osmaklig och hans färger stöta vårt öga. Dessutom måste bilden

åstadkommas hastigt och upptaga minsta möjliga utrymme, hvaraf åter blef

en följd, att de rätta proportionerna ej iakttogos och de mångfaldigaste för-

kortningar användes. Större djur och menniskor betecknades endast med

hufvudet, bilden af ett hus betecknade en stad, ett diademprydt hufvud konun-

gen. För att kunna förstå sådana på öfverenskommelse beroende förkort-

ningar måste man följaktligen ha lärt sig deras betydelse.

Alexander von Humboldt ger oss i sitt berömda arbete om de amerikan-

ska infödingarnas minnesmärken beskrifning på en bild, som skall föreställa

en mellan en indian och en spanior förd rättegång. Tvisteämnet är en landt-

gård, hvars grundplan befinner sig midt på bilden och intager större delen

nf den samma. Fotspår angifva dess storlek. Till höger derom ser man
bilden af den processande infödingen, hvars namn är uttryckt genom en bi-

fogad båge. Ofvanom honom sitter hans spanska motpart, som sannolikt hette

Aquaverde (grönvatten), då han har bredvid sig tecknen för vatten och grönt.

Platsen ofvanför landtgården intages af tre spanska domare. De sitta på stolar

och hålla i händerna lagböcker. Hvar och en af dem har bredvid sig tre

tungor, spanioren två, men mejikanen blott en: de förra tala mest; den

sist nämde vågar knapt yttra ett ord.

Bildskriften måste under tidernas lopp ha undergått en förändring, snarlik

den, som vi snart skola få tillfälle att iakttaga hos de kinesiska skrifttecknen.

J3ilden blef ett tecken; han förlorade all likhet med det motsvarande före-
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målet och bestod af en mängd linier och punkter, som, utan all fonetisk be-

tydelse, endast voro ämnade att uttrycka begrepp, och äfven dessa, som det

vill synas, utan all grammatisk förbindelse.

Denna märkvärdiga skrift har sannolikt först inristats på släthuggna

klippväggar. Templens och palatsens omfattningsmurar, grafhällar, gudabil-

dernas fotställningar ha gifvit oss många prof derpå, och den i fig. 469 med-

delade afbildningen af den stora kalenderstenen, hvarpå vi till en del igenkän-

na samma symboler, som årsringen (fig. 468) innehåller, är ett, och säkerligen

det märkvärdigaste, af

dessa skriftmonument.

Men för utvecklingen

af en literatur erfor-

drades ett lättare skrif-

material än den hårda

porfyr, hvaraf kalen-

derstenen är arbetad.

De äldsta böckerna be-

stå af garfvade djur-

skinn; först i en se-

nare tid började man

använda det mejikan-

ska papperet, som man

förfärdigade af en aloe-

arts eller iczotlpalmens

fibrer. Dess finhet och

tjocklek var olika och

förbruknipgen mycket

betydlig. Så t. ex. må-

ste städerna Quauhua-

huac, Panchimalco, At-

lacholoajan, Xiuhtepen

och Huitzulac till Mon-

tezuma II erlägga en

årlig tribut af 20 000 balar papper.

Den spanska eröfringen och kristendomens införande gåfvo den mejikan-

ska kulturen dödsstöten. Fanatiska presters autodafeer och den spanska sol-

dateskens råhet ha beröfvat oss största delen af de mejikanska urkunderna.

Emedan man i de sällsamma tecknen trodde sig se trolleri, förbjöd man deras

begagnande, och deras antal, som förstodo förfädrens skriftmonument, smälte

allt mer ihop. Medan Karl V redan 1553 ansåg nödvändigt att utom två

lärostolar i det mejikanska språket äfven upprätta en för den mejikanska bild-

skriftens uttydning, kunde en mejikansk författare, som lefde omkring hundra

år efter eröfringen, i hela landet endast uppspåra två gamla män, som ännu

kunde tolka dessa tecken.

Fig. 467. Fragment af ett mejikanskt manuskript.
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Vi förbigå här de skriftmålningar, som i Yucatan och andra trakter af

Amerika blifvit anträffade, då de röja den närmaste slägtskap med den meji-

kanska bildskriften. Åfven här uttrycktes tankarna genom bilder, hvilka små-

ningom blefvo så förkortade, att de stå på öfvergången från målning till

skrift. Begreppsskriftens högre grad synes aldrig blifvit uppnådd af aztekerna.

Afven vår egen halfö har en gång varit hemvist för ett folk, som be-

gagnat sig af bildskrift och deri hunnit en ganska hög grad af färdighet.

Bevisen härpå föreligga* i de s. k. hällristningarna, stora i släta berg-

Fig. 468. Årsringen, med de gamla mejikanernas kronologiska system.

ytor oclf stenhällar inhuggna taflor med allahanda figurer, som i stor mängd
förekomma i båda länderna och, ehuru länge kända, egentligen först under de

senare årtiondena varit föremål för noggrannare undersökningar. Man finner

dem stundom på temligen branta bergsluttningar, men oftast förekomma de

på flata eller långsluttande hällar. Särdeles talrika äro de i Bohuslän, hvar-

ifrån vår berömde fornforskare Ax. Em. Holmberg i ett särskildt arbete *)

*) Skandinaviens hällristningar. Stockholm 1848.
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afbildat och beskrifvit mer än 140 sådana taflor. Men äfven i Östergötland,

omkring sjöarna Roxen och Glan, samt i det sydöstligaste Norge ha de under

de senare åren blifvit funna i mycket stort antal. Mera spridda förekomma

de dessutom i Skåne, Bleking, Småland, på Gotland, i Dalsland, Yermland,

ja, ända upp i Jemtland.

De på dessa bergstaflor oftast återkommande figurerna äro skeppsformer

samt bilder af menniskor och djur, såsom hästar, boskap, hundar, hjortar,

rofdjur, fåglar m. fl. Man ser der äfven ganska tydliga afbildningar af

träd, vapen, redskap, cleribland äfven vagnar och plogar, vitnen om att det

okända folk, som lemnat efter sig dessa minnesmärken, egt en viss kultur.

Fig. 469. Den stora kalenderstenen. Efter en fotografi.

Tillika förekommer dock äfven ett ej ringa antal figurer, hvilkas betydelse är

omöjlig att utgissa, men som genom sin ställning till de öfriga visa sig ha

haft en sådan, liksom hela taflan ger det intrycket, att vi ha framför oss ett

försök, om än rått och klumpigt, att skildra gången af en händelse. Häruti

likna dessa figurteckningar äfven de mejikanska tafleskrifterna, med hvilka

de äfven ega det gemensamt, att de gerna afbilda föremålen i hela figurer.

En märklig omständighet är, att flera af de figurer, vi mycket ofta anträffa

på hällristningarna, såsom fotsulan och den fyrdelade skölden, förekomma på
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dylika ristningar ej blott i södra och östra Europa, utan äfven i Asien och

Amerika.

Fråga vi efter den närmaste betydelsen af dessa taflor och hvilken sär-

skild händelse ristarna dermed velat bringa till efterverldens kännedom, blifva

vi utan svar: klaven till chiffern är borttappad och skairsäkerligen aldrig

mera återfinnas. Så mycket kunna vi dock se, att här är fråga om bedrifter

till sjös och lands,

sjöstrider, landstig-

ningar med åtföl-

jande strandhugg,

envig, jagter, lekar

och allahanda äf-

ventyr. Sådana stri-

der och äfventyr

äro tydligen äfven

föremål för den rist-

ning, vi i fig. 470

meddela som prof

på denna uråldriga

skriftform. Holm-

\_ ^ berg, ur hvars stora
^^

arbete vi lånat hen-

ne, vill deruti se en

® minnesteckning öf-

ver två förbunds-

VUliUlllU^/

©

*****
******fa*

Y
p

bröders gemensamt

utförda bragder.

Hon är dock ej

bland de vackrare.

Hällristningarna fö-

rete nämligen en stor-

olikhet i den grad

af konstfärdighet,

hvarmed figurerna

äro utförda, ifrån

den otympliga, om
ett barns allra för-

En hällristning från Bohuslän. Skebbervall, Qville härad. sta klotter erinran-

de teckningen, t. ex.

i ristningarna från Dalsland, till de med säker och öfvad hand uppdragna

skeppsristningarna från Bohuslän och de präktiga stridsyxorna på det bekanta

Kiviksmonumentet i Skåne. Bildskriften har också säkerligen här i Skandi-

navien som i Amerika genomgått en lång följd af utvecklingsgrader och ste-

nen ej varit det enda eller första material, hvarpå hon öfvats.

I H 1 1 I LlJ, -

Fig. 470.
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Hvilket folk är det som talar till oss med dessa i klippan ingräfda tecken?

Denna fråga har blifvit på mycket olika sätt besvarad, i det somliga forskare

anse dem förskrifva sig från landets äldsta inbyggare, »stenfolket», andra

åter anse omöjligt, att de kunnat utföras utan jernets tillhjelp, och att de så-

lunda måste vara ett verk af göta- eller sveastammen, medan en tredje åsigt,

till hvilken de flesta forskare nu mera ansluta sig, på grund af vapnens form

och flera andra inre kriterier förlägger dem till bronsåldern. År denna senaste

åsigt den riktiga, och mycket synes tala derfor, skulle det okända folk, som

på Skandinaviens klippor lemnat dessa spår efter sig, ha lefvat här i norden

i årtusendet närmast före vår tidräkning, om ej ändå längre tillbaka.

Begreppsskrift. Det för begreppsskriften utmärkande ligger deruti, att

föreställningen om ett föremål, dess egenskaper m. m. här ej väckes genom

en bild, utan att man i stället för de särskilda orden sätter tecken, som en-

dast i följd af val och öfverenskommelse låta hänföra sig till det föremål,

som dermed betecknas.

^

G D ± * n, g) #
A ih * t a # m

a b

(O - te

if V - £

n
<# ^ te-

w

^ ffl
T ffl flöf

Fig. 471. Kinesiska skrifttecken; ursprungliga och senare former.

När en gammal i skrifkonsten okunnig bonde under en handling målar

tre kors i stället för sitt namn, eller när, som Niebuhr berättar oss, kocken

hos. en engelsk köpman i Haleb i sin annotationsbok betecknar en pudding

med en cirkel, en pastej med en spirallinie, en fågel med ett streck med två

tvärstreck, använda båda vissa tecken för att utmärka hela ord, utan att

i bild framställa föremålet. Ty en cirkel kan lika väl betyda solen som en

pudding, och ingen skall väl i en spirallinie se bilden af en pastej. Kockens

skrift var följaktligen ingenting annat än begreppsskrift. Det kinesiska
folket har mest utbildat detta slags skrift.

Ursprungligen var äfven i »midtens rike» bildskriften bruklig, och be-

greppsskriften har derur utvecklat sig. Af sådana ursprungliga bilder har

bland de tusentals kinesiska skrifttecknen endast ett mycket litet antal, knapt

mer än tvåhundra, bibehållit sig, och äfven de i en form, hvari man endast

med svårighet kan igenkänna det ursprungligen afbildade föremålet. Den
skrifvandes beqvämlighet har förvandlat dessa bilder till enkla skrifttecken.
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Sålunda se vi i öfre raden af fig. 471 I de ursprungliga bilderna, medan i

den nedre det nu varande beteckningssättet af de derrred uttryckta begreppen

är återgifvet. a är tecknet för sol, b för måne, c för berg, d för träd, e för

hund, / för musla och g för brunn. Utom dessa fans äfven ett antal sam-

mansatta tecken. För att uttrycka ett enda begrepp, som genom sin ab-

strakta natur ofta var omöjligt att i bild återgifva, behöfde man nämligen

två bilder, hvilka, såsom under II i vår figur, stäldes bredvid hvarandra.

Så betecknade sol och måne (1) glans, mun och fågel (2) fågelsång, vatten

och öga (3) tårar, dörr och öra (4) lyssnande. Afven ställningen begagnades

att uttrycka skiftningar i begrepp. Så betydde tecknet för menniskan, an-

bragt ofvanpå tecknet för berg, eremit. Dessa sammansatta tecken, hvilkas

antal dessutom ej är synnerligt stort, förändrade småningom gestalt på samma
sätt som de enkla, och på var figur är under hvarje bild dess senare, for en

snabbare skrift mera lämpade form utsatt. För att beteckna rum- och sak-

förhållanden, som ej kunna i bild framställas, begagnade man tecken : ^^ upp-

till, ~r- nedtill, — ett, = två, e^ tre o. s. v.

Särdeles sinnrikt var deras sätt att använda enkla bilder i öfverflyttad

bemärkelse för andra sinliga föremål eller abstrakta begrepp. Något hvar

skulle komina i förlägenhet, om han uppmanades att i bild framställa begrep-

pet »hvit». Färgerna äro inga föremål, utan egenskaper, som ej direkt genom

någon bildskrift kunna betecknas. Kinesen hjelpte sig också nu genom en

indirekt symbolisk framställning, genom bilden af ett skelande öga, emedan

man i ett sådant endast ser hvitan. På samma sätt betecknade två samman-

hängande musleskal trogen vänskap.

Den kinesiska skriften skulle äfven kunna kallas stafv elseskrift, eme-

dan hvart enda kinesiskt ord är enstafvigt och endast består af en vokal med
en konsonant framför sig. Oaktadt kinesen- använder 36 särskilda begyn-

nelsekonsonanter och 125 slutvokaler, kan dock den oändliga mångfalden

af begrepp ej uttryckas genom det inskränkta antalet af de på detta sätt

erhållna ljudsammansättningarna. En stafvelse har derför måst beteckna

flera begrepp på en gång. Liksom vårt svenska ord »tång» betyder både

ett verktyg och en hafsväxt, har den kinesiska ljudsammansättningen

tsjeu ej mindre än femtio olika betydelser, som ej stå i det ringaste

logiska samband med hvarandra. Tsjeu betyder sålunda bland annat: fågel-

qvitter, vattenfat, svara, träta, o, ett mytologiskt djur, åsninna, ett vin-

slag. För att nu förekomma en förvexling af dessa alldeles olika begrepp

såg man sig nödsakad att med detta tecken förbinda ett annat förklarande

tecken. Ville man t. ex. skrifva tsjeu, vattenfat, stälde man (se fig. 471

III) tecknet vatten framför tecknet tsjeu (a) och fick sålunda formen

c. På samma sätt uttryckes namnet på en växtart genom det på raden inun-

der förekommande tecknet, i det tecknet tsjeu sammanbands med tecknet

för ört. Då af grafiska skäl två tecken ej läto förena sig till ett harmoniskt

helt, måste man skapa nya tecken, och på detta sätt uppstodo de former för

tsjeu, som i IV äro afbildade. När kinesen skall skrifva främmande ord,
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måste han sönderdela dem i deras särskilda stafvelser och uttrycka hvarje

stafvelse med ett särskildt tecken, men då hans språk saknar många ljudsam-

mansättningar, blir ordet ofta betydligt förändradt. Så skrifver han t. ex.

Eulopa i stället för Europa, Jamelikia i stället för Amerika.

Antalet af de kinesiska skrifttecknen, som man beräknar till omkring

50 000, låter betydligt minska sig derigenom, att man efter deras bestånds-

delar ordnar dem i vissa grupper. Hvart och ett af de kinesiska skrift-

tecknen består af ett visst antal streck, högst sjutton. Man åtskiljer bland

dem det vågräta (hung), det lodräta (sjou), det mot höger lutande (na),

det mot venster lutande (p'ie), det hakformiga i tretton former, samt slutli-

gen punkten eller droppen, och har på detta sätt fått 214 rottecken, som ut-

göra elementen till alla skrifttecknen. Stora lexika, som återgifva alla teck-

nen, ordnade i sådana grupper, ega kineserna redan sedan århundraden till-

baka. Ty om än största delen af befolkningen kan läsa och skrifva, använ-

das dock ofta, i synnerhet i vetenskapliga arbeten, skrifttecken, som för den

stora mängden äro obekanta och för hvilkas förklaring man måste slå upp

ordboken.

Den egentlige uppfinnaren af den kinesiska skriften skall ha varit den

store kejsar Fohi, som regerade omkring år 2 941 f. Kr. Då han betrak-

tade stjernbilderna 'och de spår villebrådet qvarlemnat i sanden, föll han på
den tanken att i stället för den dittills brukliga knutskriften införa en tecken-

skrift, som af denna orsak af kineserna kallas ni a o tri wen, fågelspår-

skrift. Grrofva, otympliga och stela voro dessa skrifttecken. Men ju större

utveckling den kinesiska skriften erhöll, desto elegantare och behagligare

blefvo dess former. I nionde århundradet f. Kr. samlade och ordnade riks-

historiegrafen Tsjeu på sin kejsares befallning de dittills använda skrift-

tecknen, utgallrade de fula och bildade nya. Denna skrift liknar i mycket

den nu brukliga; hon förhåller sig till denna ungefär som den latinska uncial-

skriften och medeltidens gotiska majuskelskrift till de af oss nu begagnade

skrifttecknen.

Hon efterträddes på Konfutses tid (500 f. Kr.) , af ett lättare och vack-

rare skriftslag, som man med en griffel ristade på rör eller palmblad.

I första århundradet af vår tidräkning uppkom ett slags kursivskrift,

kallad tsao, som innehåller en mängd ytterst godtyckliga förkortningar och

derför äfven är mycket svåiläst. Hon blef också ej af lång varaktighet. In-

skrifter på solfjädrar, skärmar och näsdukar äro affattade i denna skriftart.

Då nu papper och pensel infördes, uppstod skönskriften, kiaisingsjou,

som nu är deii vanligaste.

Kinesernas skrifmaterial äro papper, pensel och tusch. I forna tider

begagnade man en med fernissa öfverdragen bambutafla och en spetsig griffel,

inristade äfven ofta skriften på metallplåtar. I andra århundradet e. Kr.

började man att med en trästicka, hvars spets var uppmjukad, måla på linne

och siden. Då man hundra år derefter uppfann papperet, trädde penseln, som

man gjorde af de finaste kaninhåren, i trästickans ställe. Den tusch, som be-
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gagnas, är af olika sorter; bäst är den, som i glans liknar lacket. Man rifver

honom på ren marmor och borttager alltid det, som blifvit öfver från dagen

förut. Penseln hålles i lodrät ställning, och i lodräta rader skrifves äfven

från venster till höger.

Den stora aktning, det kinesiska folket egnar vetenskapen och hans idkare,

Öfverflyttar det äfven på det skrifna och tryckta papperet, ty bokstäfverna

äro »den vises Ögon», »spåren, som den vise lemnat efter sig», och ett ord-

språk hotar hvar och en, som ej här i lifvet aktar och ärar det skrifna ordet,

med blindhet i det kommande. Ett »sällskap för tryckt papper» skickar sina

medlemmar omkring i provinserna för att på gatorna uppsamla skrifvet pap-

per, hvilket derefter uppbränn es i särskildt för ändamålet uppförda ugnar,

hvarpå askan under högtidliga processioner utströs i floden.

Oaktadt den mängd olika munarter, som talas i det ofantliga riket, be-

gripes dock en kejserlig förordning öfver allt, emedan tecknen aldrig förändra

sin betydelse. Det låter otroligt, när vi säga, att hvar enda europé genom

ihärdighet kan skaffa sig en noggrann kännedom om den kinesiska skriften

och, utan att förstå ett ord af det kinesiska språket, läsa hvar enda kinesisk

bok blott och bart derige-

nom, att han noga inpräg-

lar i minnet de tusentals

olika begreppstecknen. Ja-

paneserna, hvilkas språk

helt och hållet skiljer sig

z: 7— från det kinesiska, kunna

läsa kinesiska böcker, eme-

dan de ursprungligen lånat

sih skrift från grannfolket,

ehuru de med tiden be-

i många hänseenden afviker från

skrifva äro alldeles de samma

Fig. 472. Japanskt skrifdon.

tydligt förenklat henne och hon nu mera

den kinesiska. Skrifmaterial och sätt att

som i Kina, och fig. 472 visar ett skrifdon af det slag, som japaneserna bära

på sig i fickan.

Hieroglyfer. Af de många olika slagen af skrift har väl intet för men-
niskan så stort intresse som Egyptens sällsamma hieroglyfer. Nilen, pyrami-

derna, mumierna, hieroglyferna — allt detta är föreställningar, som blotta nam-
net Egypten hos oss uppväcker. Men medan hvarje taflebok visar barnets

häpnande öga formen af en pyramid och hvart enda kringresande antiqvitets-

kabinett, som gör anspråk på någon grad af fullständighet, eger äkta eller

oäkta mumier, äro deremot hieroglyferna äfven för den mest bildade föga

mer än till namnet bekanta.

Det var i augusti år 1799, som den franske artilleriofficeren Bouchard,
under gräfning för att lägga grunden till ett fäste i Rosette vid en af Nil-

mynningarna, stötte på en basaltplatta, som innehöll en i tre olika alfabet

affattad inskrift. Den derpå befintliga hieroglyfskriften var nämligen ej blott
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återgifven med de i landet brukliga s. k. demotiska skrifttecknen, utan äfven

öfversatt på grekiska. Af den sist nämda inskriften såg man, att stenen inne-

höll ett edikt af konung Ptolemeos Epifanes. Med upptäckten af denna ba-

saltplatta, den s. k. Rosettestenen, som nu utgör en af British museums stör-

sta prydnader, började de oerhörda ansträngningar, som europeiska veten-

skapsmän nedlagt på tolkningen af hieroglyferna.

Liksom all skrift, hade hieroglyferna sin rot i bildskriften. I likhet med
mejikanernas och kinesernas skrift var äfven egypternas i början ingenting

annat än grofva afbildningar af de sinliga föremål, de ville beteckna. Sol

och måne, djur och växter kunde lätt återgifvas med de enklaste konturerna.

En fyrkant, hvars nedre sida har en öppning i midten, betydde ett bonings-

hus, en fyrkant med bilden af en gud ett tempel. Bilden af en menniska,

som sträcker upp armarna, betydde »jubla» eller »förskräckas», med ett ord,

egyptern hjelpte sig på alldeles samma sätt som mejikanen och kinesen. Pro-

vinser och länder betecknades med något for dem egendomligt naturalster,

så öfre Egypten genom lotusblomman, nedre Egypten genom papyrusplantan.

Vi skulle kunna anföra en stor mängd sådana skriftbilder eller, såsom' Bun-

sen kallar dem, sakbilder, då hieroglyfskriften bevarat oss ej mindre än 400 till

500 sådana. Vi kunna dock saklöst gå dem förbi, då de ej utgöra den för-

nämsta eller karakteristiska beståndsdelen af det fornegyptiska skriftsystemet,

utan endast början till dess utveckling.

Ljudskriften. Den ursprungliga bildskriften förvandlades nämligen i

Egypten till en ljudskrift, d. v. s. genom tecknen uttrycktes ej längre före-

mål, utan ord, ljud. Ett exempel skall bäst åskådliggöra detta. Bilden af

ett öga betecknade i början ingenting

annat än föremålet, ögat sjelft. Men nu H
betyder i fornkoptiskan, de gamla egyp-

° P a P'

ternas språk, ordet iri ej blott öga, j^te^* arm amahe a
utan äfven göra. Man begagnade derför ^
ögats bild äfven for att beteckna det se- tf^^r i

, „ .„., , , WH* hare — uose — u.
nare begreppet, men gar tillika, helt sinn-

rikt, för att beteckna verksamheten, S^m0 orm se t — s .

hieroglyfen ett par gående ben. Sådana /
tecken, af Bunsen kallade bestämnings- Mggw
tecken, finnas ofta använda. Ett bilden ^™^ hand — to t t.

bifogadt streck utvisar, att ordet är ett ^ 473
-

De första skrifttecknen.

manligt sakord; två utbredda händer, som göra en afböjande rörelse, förneka

den följande satsen. En ganska god föreställning om denna ljudskrift kan

man göra sig genom betraktandet af en rebus. Afven här betecknas genom

bilden af ett föremål icke så mycket ordet, som fast mer de ljud, som be-

teckna ordet. Ordets betydelse är merendels likgiltig.

Hieroglyferna, hvilkas fonetiska betydelse började dermed, att samma
bild kunde beteckna två likljudande ord af olika betydelse, utvecklade sig
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helt naturligt till en stafvelseskrift. Man betraktade de särskilda stafvelserna

som ett helt och betecknade dem genom bilden af ett motsvarande enstafvigt

ord. Detta var ett utomordentligt framsteg, ty härmed banades väg för en

upplösning af ordet i dess organiska beståndsdelar och beteckningen af dess

ljudelement: en bokstafsskrift. Bilden af en hare betecknade stafvelsen un,

svalan ur, ugglan b a, ett vattenfat nu, framdelen af ett lejon ha, två upp-

lyfta händer ka o. s. v.

Bokstafsskrift och alfabet. Bokstafsskriftens begynnelse ha vi att söka

deruti, att en mängd ord upplösas i sina särskilda ljud och dessa betecknas

med hieroglyfer, hvilkas betydelse börjar med samma bokstaf. Fot heter på
fornkoptiska pat, och bilden af en fot blef derför äfven bokstafven p.

När meningen ej ovilkorligt fordrar det, tecknas ej vokalerna, utan det

öfverlemnas åt läsaren att mellan konsonanterna inskjuta de erforderliga vo-

kaltecknen. Att härigenom hieroglyfernas tydning blir förenad med stora svå-

righeter, är klart. När den gamle egyptern ville skrifva det koptiska ordet

för krokodil, målade han en qvadrat = s och två reglar = k. Dessa båda

bilder gåfvo ordet suki; u och i betecknades ej. Det var dock alls icke lik-

giltigt, hvilka bilder man valde till konsonanternas betecknande. Vanan hade

utbildat en viss ortografi, och hvarje ord måste ha sina bestämda tecken.

Förbindelsen af orm (set)' och korg (k o t) gaf aldrig ordet suki, ehuru äfven

dessa ord börja med bokstäfverna s och k; dertill erfordrades, som vi sett,

bilderna af qvadraten och de båda reglarna.

Det egyptiska alfabetet. På detta sätt uppkom nu verldens äldsta alfa-

bet, hvilket; enligt Heinrich Bpgschs forskningar, har omfattat 25 bokstäfver.

Regeln var, att alla nomina propria skulle skrifvas med alfabetiska ljudtecken,

hvarvid dock de korta vokalerna ofta bortföllo, så att det skrefs Brnk i stället

för Berenike, Kloptr i stället för Kleopatra o. s. v. Men då nu i olika ord

samma konsonanter kunna förekomma i samma följd, fingo för större tydlig-

hets skull namnen bredvid sig ett utmärkande tecken, t. ex. stadsnamn en

stadsplan, namnet på en stjerna bilden af en stjerna o. s. v.

Föremål från himmel och jord, menniskogestalter, delar af sådana, hus-

djur, villebråd, fåglar, amfibier, träd, frukter, bygnader, husgeråd, vapen, verk-

tyg, allt detta träder oss till mötes i hieroglyfskriften. Afven dem, som ej

kunna läsa henne, ger hon på detta sätt en högst intressant inblick i egyp-

ternas sociala lif.

Ju mera behofvet af större skriftverk Ökades, desto mindre tillfredsställande

blef den otympliga, tidsödande hieroglyfskriften. Hon måste förkortas för

att kunna hastigt och lätt nedskrifvas, och antalet af de begagnade bilderna

så mycket som möjligt inskränkas. Omkring år 600 f. Kr. uppkom den s. k.

demotiska eller folkskriften, som endast omfattar omkring 150 stafvelse-

tecken och 200 ljudtecken. Hon var en ytterligare förkortning af den hiera-

tiska eller pr estskriften. Presterna, i hvilkas händer hela den egyptiska

bildningen låg, hade nämligen redan långt förut genom förkortning af de ur-



BOKSTAFSSKRIFT OCH ALFABET. 497

sprungliga liieroglyfema skapat sig en egen skrift, som endast af dem kunde

läsas och i det dagliga lifvet aldrig användes. Fig. 474 visar karakteren af

dessa båda skriftarter* och deras utveckling ur liieroglyfema.

Det återstår oss ännu att till denna skiss af hieroglyfsystemet foga några

antydningar om de egyptiska skrifmaterialen. Väldiga vitnen om Nil-

landets försvunna prakt och herlighet äro obeliskerna och klippväggarna med
sina hieroglyfrader, tempelväggarna, portalerna och pelarna, hvilka troget be-

varat de för årtusenden sedan i dem inhuggna inskrifterna med deras figurer

och färger. Ofver allt finna vi på dem hieroglyfernas praktskrift använd;

till och med de rikt snidade mumiekistorna och byssosbihdlarna, som ofta i

40 till 50 hvarf linda sig omkring den dödes kropp, äro målade med otaliga

af dessa sällsamma figurer. Den egendomliga blandning af ideografiska och

fonetiska element, som hieroglyfskriften företer, har gjort, att det egyptiska

alfabetet ej utbredt sig utom sitt hemlands gränser. Deremot gaf det semi-

terna, hvilka länge stått i förbindelse med Egypten och såsom hyksos till

och med en tid herskat öfver Nildalen, anledning till uppställande af ett eget

alfabet, som från Fenicien blifvit utbredt öfver största delen af den gamla

verlden. Yigtigare än dessa inskrifter, Hieroglyfer. Hieratisk. Demotisk.

hvilkas innehåll mest rör sig omkring

formler och namn, äro dock för oss de

bokrullar, som ännu finnas i behåll. Ty

Egyptens literatur är storartad; hon går

längre tillbaka än någon annan och står i

omfång ej efter för den grekiska och ro-

merska. Geometri, astronomi, historia,

geografi, natur- och läkarvetenskap äro i

henne representerade. Man hade anlagt

rikhaltiga arkiv och — alldeles som hos
,

,
„ .... o ' -, -.t Fig. 474. Hieroglyfer. Hieratisk

oss — hopat massor af rattegangshandhn- och demotisk skrift.

gar. Man kände behof af ett skrifmaterial,

som var beqvämt, lätt att handtera och så länge som möjligt kunde motstå

tidens förstörande inverkan. Ett sådant lemnade papyrus växten. Skrif-

röret, som i sin gamla gestalt ännu finnes hos araberna, var, liksom våra pen-

nor, formeradt, och bläcket förvarades i små flaskor. Till begynnelsebokstäf-

verna begagnades rödt, till sjelfva texten svart bläck. Man har i grafkamrarna

ofta funnit långa smala askar med bläckhorn och skrifrör, och monumenten

visa oss ej sällan skrifvare i full verksamhet sittande vid ett litet bord med

pappersremsor, falsben och bläckhorn framför sig och skrifvande med en rör-

penna, medan en annan är som reserv stucken bakom örat. Bilden af skrif-

röret, bläckhornet och linialen var hieroglyfen för skrifning, skrift och skrifvare.

De i sten inhuggna figurerna fyldes vanligen med hvit kalk för att så

mycket tydligare framträda. Målades liieroglyfema, erhöllo föremålen sina

särskilda färger; sålunda målades menniskokroppen röd, instrument blå, växter

gröna samt olika diur och växter med sina egendomliga färger.

Uppfinningarnas bok. I (u. 2).
**^
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Då semiterna erhöllo ett fullständigt alfabet, behöfde de ej genomgå alla

dessa förberedande skeden, som fört egypterna till en ljudskrift. Det judiska

folkets historiska böcker ha ingenting att berätta oss om bruket af en bild-

skrift, och äfven bland fenicernas inskrifter finnes ingen, som kan bevisa, att

denna ursprungliga skrift hos dem föregått bruket af bokstäfver. Fast mer

veta vi, att på de ställen i bibeln, der det talas om skrift, det endast är bok-

stafsskrift som menas. Bokstäfvernas namn ha gjort, att man hittills nästan

allmänt velat härleda deras ursprung från bilden af det dermed betecknade

föremålet och trott, att, emedan alef betyder tjur, den första bokstafven i det

feniciska alfabetet A. uppkommit ur bilden af ett tjurhufvud, dock utan

grund. Nyare forskningar ha visat, att de fenicisk-hebreiska bokstäfverna

aldrig varit någonting annat än ljudtecken, hvilkas form uppkommit alldeles,

godtyckligt eller på sin höjd betingats af det första skrifmaterialet, stenen.

Huru dessa bokstäfver fått sina namn, kan livar enda abcbok lära. Man tog

namn på mycket bekanta föremål, som började med de i fråga varande ljuden.

Fenicerna sjelfva visa dessutom bestämdt ifrån sig äran af uppfinningen.

Egyptern T o t, berätta deras sagor, hade hos dem infört bokstafsskriften, och

babyloniska skrifter berätta, att det gudomliga väsendet Oannes kommit öfver

hafvet och undervisat i bruket af alfabetet.

Alfabetet hade från början 22 bokstäfver, icke, som många tro, endast

16. Man skref från höger till venster. Fenicerna hade, såsom vi af gamla

mynt kunna se, ett verkligt siftersystem, hvaremot hebreerna nöjde sig med
att uttrycka talen genom bokstäfver, i synnerhet konsonanter. Till skrifmate-

rial begagnades äfven här först den varaktiga stenen. På stentaflor inhögg

Moses sina lagar, och i århundraden bevarade dessa de inristade buden. Dock
synes äfven redan på denna tid ett beqvämare skrifmaterial varit användt.

Om Moses sjelf berättas, att han beskrifvit israeliternas utvandring, och på
ett annat ställe befaller honom Gud: »Skrif detta till ett minne i en bok!»

Det oaktadt var ännu på en senare tid bruket att inrista skrift i sten ej

ovanligt. Job utropar en gång: »Ack, att mina tal blefve skrifna, ack, att de

blefve skrifna i en bok, med en jerngriffel på bly och till evigt minne in-

huggna i en klippa!» Slutligen blef papyrus det allmännaste skrifmaterialet.

Kilskriften. Innan vi
c
öfvergå till det grekiska och romerska alfabetet,

vilja vi för ett ögonblick fästa vår uppmärksamhet på det orientaliska skrift-

system, som efter sina bokstäfvers form kallas kilskrift och i länderna mellan

Eufrat och Tigris, i Assyrien och långt in i Asien var brukligt. Det låter

bevisa sig, att kilskriften blifvit uppfunnen af ett tatariskt-uralskt folk, som
först skref med hieroglyfer. Härkomsten från bildskriften kan tydligt ur-

vZ^^ fisk> motsvarande hieroglyfen £^S^<k • Stenens svår-

het att bearbeta och begäret att skrifva fort gjorde, att bilderna efter mejsel-

huggen upplöste sig i småstreck, i hvilka den ursprungliga formen knappast
längre låter urskilja sig.

skiljas
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Man finner denna bildskrift i det gamla Medien, Persien, Assyrien och

Babylonien. I de tre först nämda länderna har hon med stor möda blifvit in-

huggen i klippväggar, pelare o. s. v. Babylonien, hvilket, såsom fullkomligt

slättland, saknar klippor, har i sina ruinkullar bevarat tegelstenar, hvari skrift-

tecken medelst träformar intrycktes. Väggarna på Ninives ruiner äro be-

täckta med kilinskrifter. Rawlinson fann der en assyrisk inskrift, som han

förlägger till år 1100 f. Kr. Den omständigheten, att i inånga kilinskrifter

de korta vokalerna äro utelemnade, såsom fallet äfven är med den semitiska

skriften, berättigar ännu ej till den slutsatsen, att en semitisk stam uppfunnit

denna art af skrift; på sin höjd kunna vi häri se ett från semiterna till ba-

bylonerna öfvergånget förkortningssätt. Ofver hufvud var bruket att använda

förkortningar i stället för hela ord eller delar deraf mycket allmänt hos ba-

bylonerna och andra folk, som begagnat sig af kilskriften, så att en likhet

i detta fall med grannfolken ej kan förvåna oss. För att visa kilalfabetets

karakter återgifva vi här några af dess bokstäfver. Under namnet kil för-

står man den ständigt återkommande elementardelen Sfc^ , som åstad-

koms genom ett medelst kraftiga hammarslag i stenen indrifvet skarpt instru-

ment. Vi tillägga, att hvart enda ord i kilskriften af en enkel, lutande liten

kil ji skiljes från det följande. Denna orddelare var ett slags skiljetec-

ken och sattes först före ordet, men sedermera efter det samma.

w TT <Ty tm
Fig. 475. Kilskrift.

Efter denna korta utflygt återvända vi till det semitiska alfabetet

och betrakta dess sammanhang med det grekiska och latinska. Liksom bok-

stafsskriften vandrade mot söder och bildade grundlaget till de indiska, ara-

biska och koptiska alfabeten, fördes det äfven af de sjöfarande fenicerna,

enligt sagan af Kadmos och hans följeslagare, också mot vester. Grekerna
begagnade först de ursprungliga feniciska bokstäfverna, men förändrade

småningom med uttalet äfven formen. Denna förändring utgick i synnerhet

från jonierna, som en tid voro dessa feniciska koloniers närmaste grannar;

men namnet feniciska tecken behöllo de, och det med rätta, då fenicerna först

infört dem. Så berättar Herodotos. På ett annat ställe säger han oss, att

han sjelf sett sådana kadmeiska skrifttecken inristade på trefötter i den isme-

niske Apollos tempel i Tebe. De af Kadmos till Grekland förda bokstäfverna

blefvo af Linos lämpade efter det grekiska språket och namngifna, hvarvid

dock de gamla semitiska namnen endast undergingo mycket obetydliga för-

ändringar. Af alef blef nämligen alfa, af bet beta o. s. v. Emedan de på
detta sätt omskapade bokstäfverna först användes af pelasgerna, detta fabel-

aktiga grekiska urfolk, erhöllo de namnet pelasgiska bokstäfver. En viss

Simonides ökade sedermera alfabetet, som enligt en källa ursprungligen endast

omfattade 16, enligt en annan 18 bokstäfver, till 24, hvartill sedermera ytter-
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ligare lades några tecken för dubbelkonsonanter. I det hela bibehöll det gre-

kiska alfabetet det semitiska alfabetets bokstafsföljd. För att ge ett begrepp

om den förvandling, de semitiska skrifttecknen genom sin öfverflyttning till

Grekland undergått, skola vi som prof meddela några bokstäfver.

Gammalitaliensk Etrurisk. Gammalgrekisk. Fenicisk. Betydelse.
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H var det ursprungliga tecknet för h. Denna bokstaf motsvaras nu af

det feniciska H med biformen h, som vi återfinna i 77, det långa grekiska

e. Enligt Euklides begagnades nämligen tecknet H för. att uttrycka det långa

e-ljudet, ocli utandningen betecknades genom en liten hake, den s. k. spiritus

asper. Beteckningen af de långa e- och o-ljuden förskrifver sig från en senare

tid, då man ej längre genom ett särskildt tecken utmärkte utandningen fram-

för begynnelsebokstafven. Man använder dertill det nu mera öfverflödiga H.

Formen Z, zeta, t, återfinna vi i feniciskan, likaså A, alfa, som det feniciska

alfabetet endast har i liggande ställning: J\ ; deraf blef ^A och (\^»

I likhet med de semitiska folken skrefvo äfven grekerna i början från

höger till venster. Några lemningar af detta skrifsätt finnas ej mera i be-

håll; deremot visa oss inskrifter den s. k. »plogskriften», som bildar en öfver-

gång till den uteslutande från venster till höger gående skriften. Benämnin-

gen kommer af plogen, som först uppristar en fåra från höger till venster och

derefter en annan i omvänd riktning. Den första raden skrefs nämligen från

höger till venster, den andra från venster till höger. Då man redan på Hero-

dotos' tid allmänt skref från venster till höger, ändrade man för större be-

qvämlighets skull formen på en och annan bokstaf. Medan de semitiska bok-

stäfverna äro öppna åt venster, visa nu mera de grekiska sina öppningar

merendels åt höger.

Romarna erhöllo sitt alfabet ur grekisk hand, liksom äfven de latinska

bokstäfvernas äldsta namn likna de grekiska. Som bekant, funnos i södra

Italien betydande grekiska kolonier, med hvilka romarna underhöllo en liflig

förbindelse. Från dessa »storgreker» fingo nu romarna den första kännedomen

om bokstäfverna, och det gamla berömda Cumse synes i detta hänseende sär-

skildt varit af stor betydelse; åtminstone finnas här inskrifter, hvilkas bok-

stäfver hafva den största likhet med de latinska och liksom bilda en mellan-

länk mellan grekisk och latinsk skrift. Andra italienska folk hemtade bekant-

skapen med alfabetet ur andra källor; så skola enligt Tacitus etruskerna er-

hållit det genom korintern Demaratos. Sedermera undergingo formerna en

förändring, som vi i inskrifterna kunna följa genom flera mellanled, t. ex»

»^X £ ry q Q, der de båda första formerna visa, huru bok-

stafven i följd af radriktningens förändring blifvit omvänd, liksom C uppkom-

mit af den feniciska bokstafven i.

Men då nu romarnas språk var mycket hårdare än det grekiska, fick

mången grekisk bokstaf tjena till att uttrycka ett helt annat ljud. Sålunda

uppstod Y af Y ->
ypsilon, och begagnades, liksom detta, till vokal för det

sedermera uppkomna U. AV motsvarar således det grekiska Af och vårt

AU. Medan i grekiskan tecknet F uttrycker ett mycket svagt v-ljud, som

längre fram alls icke skrefs, betecknade romarna med samma bokstaf den

långt starkare konsonanten f. Efter de puniska krigen skilde man mellan
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ett hårdare och ett mjukare c-ljud och tillade tecknet för det senare ett

streck, hvarigenom G uppkom. De flesta bokstäfverna, såsom A B K M N O,

likna fullkomligt de grekiska; de ha troget bevarat sin form, liksom äfven

ljudet i båda språken är det samma.

Det äldsta skrifmaterialet var träskifvor till prestannaler samt kop-

partaflor och stenpelare till fördrag; äfven oxhudar, trädbast och i en senare

tid linne användes som material för skriften, som i början endast tjenade

presterliga och politiska ändamål. Längre fram begagnade man sig, som vi

redan visat, af ett papper, beredt af papyrusplantans basthinnor. De långa

remsorna instuckos i rullar, som oftast voro röd- eller gulmålade. Vanligen

skref man blott på den ena sidan af papperet och beströk den andra med
safTransfärg for att skydda skriften mot insekter. Bläcket, liknande vår tusch,

bereddes, enligt Plinius, af gummi och sot; stundom använde man äfven se-

piasaft. Kulörta bläcksorter kände man ej, och först på kejsardömets sista

tider började man begagna mönja till förfärdigande af rödt bläck. Skriften

sjelf indelades i kolumner, mellan hvilka röda eller, såsom på papyrusrullar-

na från Herculanum, hvita linier uppdrogos. Var innehållet utan värde,

kunde man med en svamp borttaga skriften och ännu en gång begagna pap-

peret. De flesta böckerna skrefvos af särskildt för detta ändamål anstälda

slafvar. Bredvid biblioteket hade nämligen hvar enda välmående romare ett

större rum, der lärda slafvar voro syseisatta att afskrifva böcker, dels för

husbondens egen räkning, dels för hans vänner. Flera afskrefvo samma verk,

medan en dikterade.

Den för de germaniska folken egendomliga bokstafsskriften är känd un-

der namnet runskrift. När och huru germanerna först lärde sig denna

skrift, veta vi visserligen icke; men vid första blick finna Vi, att runorna

äro nära beslägtade med de grekiska och italienska folkens bokstäfver. Så

återfinnas t. ex. de vanliga latinska bokstäfverna B, C (— K), D, I, R, T

nästan alldeles oförändrade i runorna fa x* » f>* b JN. och f, och det

grekiska Ov/ , S2 är tydligen det samma som runan s\ . Alla dessa ru-

nor beteckna också samma ljud som de här anförda motsvarande latinska

bokstäfverna.

Åtminstone redan ett par hundra år e. Kr. voro de nordiska folken för-

trogna med runskriften. Och konsten att rista och tolka runor synes ha va-

rit ganska allmänt känd och idkad. Man har t. ex. funnit runinskrifter från

3:e och 4:e århundradena e. Kr. på svärd, sköldar, pilar, guldringar och silf-

verbroscher, till och med på sådana verktyg som en hyfvel. Från en något

senare tid äro flera runinskrifter bevarade på de s. k. guldbrakteaten, run-

da, medaljlika hängsmycken af guld, som ofta blifvit funna i de tre nordiska

länderna. Ett af de märkligaste bland dessa brakteat är det, som för om-
kring hundra år sedan hittades nära Vadstena i Östergötland och nu förvaras

i nationalmuseet i Stockholm. På detta dyrbara smycke läses hela den un-
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för de flesta germani-

med sådana runor icke

der århundradena närmast e. Kr. brukliga runraden eller, som man stundom,

ehuru mindre riktigt, säger, »runalfabetet». Dessa runor plägar man nu kalla

de äldre, till skilnad från de yngre, som begagnades i norden under hedna-

tidens sista århundraden och i början af den kristna tiden.

I norden finnas äfven flera stenar ristade med dessa äldre runor. En
sådan runsten, hvilken förr stått vid Möjebro i Hageby socken, Upland, är

afbildad här nedan (fig. 477). Stenen är nu rest vid Hageby prestgård.

Nederst ses en beväpnad man till häst och deröfver en i två räta linier af-

delad inskrift, som skall läsas från höger till venster. Denna afvikelse från

det nu brukliga sättet förekommer äfven på några andra inskrifter med de

äldre runorna, men icke på dem alla.

De äldre runorna synas ha varit gemensamma
-ska stammar, och man har också funnit inskrifter

blott i de skandinaviska län-

derna, utan äfven i Tyskland,

i Valakiet, der gotiska stammar

fordom bott, i burgundernas

land samt i England. I sist

nämda land, dit runorna kom-

fflo med de omkring år 450 dit

inflyttade angelsachserna, äro

runinskrifter i stort antal be-

varade. Runraden, foga afvi-

kande från dem på Vadstena-

brakteatet, finnes äfven på en

förgyld silfverbrosch från Char-

nay i Bourgogne och på en dolk

från Thames vid London. De
s. k. »angelsachsiska» och »tyska»

runorna äro sålunda i hufvud-

saken de samma som de äldre

nordiska.

För den bibelöfversättning,

som biskop Ulfilas i senare hälf-

ten af 4:e århundradet utarbe-

tade åt goterna vid Donau, användes ett särskildt alfabet, som afviker både

från det grekiskt-latinska och från runorna, men likväl erinrar om dem. Den
dyrbaraste handskriften af Ulfilas' verk är den verldsbekanta codex argen-

teus i Upsala universitetsbibliotek.

De yngre runorna förekomma i synnerhet på en stor mängd stenar i

norden, resta eller ristade till minne af aflidna anhöriga. Omkring 2000

sådana runstenar äro ännu kända från Sverige; de flesta finnas i landskapen

kring Mälaren. Flertalet af dessa inskrifter tillhör den tid, då hedendom och

kristendom kämpade med hvarandra om herraväldet i Svitiod. Dessa run-

Fig. 477. Eunsten med äldre runor. Möjebro. Upland.
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stenar i mellersta Sverige skilja sig från de äldre inskrifterna icke blott ge-

nom runornas form och betydelse, utan äfven derigenom, att skriften nästan

aldrig går i räta parallela rader, utan antingen följer stenens kanter eller

den ormslinga, som vanligen är ristad på honom. Inskriften läses alltid från

venster till höger, såsom vår nu brukliga skrift. En sådan runsten är af-

bildad på sid. 297 (fig. 340), en annan ses här nedan (fig. 478). Den förra

står vid Målhammar i Björksta socken, Yestmanland, och inskriften, som

börjar nedtill på midten, lyder på nu bruk-

ligt språk: »Hikulf lät göra märken dessa åt

Knut fader sin och Gudlög syster hans. Bale

ritade stenen.» Utanför slingorna läses dess-

utom : »Bale. Knut». Bale är en berömd run-

ristare, som lefde samtidigt med kristendo-

mens införande i Sverige och ristat en mängd
stenar, i synnerhet i Upland.

Den sten, som är afbildad i fig. 478, står

vid Viggby i Lillkyrka socken, Upland. In-

skriften, som äfven här börjar midt på ne-

dersta raden, betyder: »Brune lät resa och

rista sten denna efter Gudfast, fader Brunes,

och Arnvi efter bonde (d. ä. make) sin.»

Ordet runa synes egentligen betyda hem-

lighet, och det betraktades äfven säkert länge

som en underbar hemlighet, huru man kunde*

genom dessa enkla tecken meddela en annan

sina tankar. Det låg då äfven nära till hands

att tillägga runorna en hemlighetsfull, magisk

kraft; också omtalas ej sällan ett sådant bruk

af runorna. I Eddan läsa vi t. ex. följande-

råd, gifvet åt Sigurd Fafnesbane:
Fig. 478. Runsten med yngre runor. c °

"Viggby. Upland.

Segerrunor skall du rista,

Om du vill seger få,

Rista dem på svärdets fäste.

Andra riste du på klingan

Och namne tvefaldt Tyr.

Stormrunor skall du rista,

Om du vill bergadt hafva

Skepp i brännings brus.

A stäfven skall du rista dem

Och å rodrets blad.

Ar med eld du bränne.

Det rlns ej sådan bränning

Eller så mörkblå böljor,

Att du ej räddad blifver.
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Tankerunor skall du känna,

Om du vill visare än andra varda.

Odin sjelf har dessa runor

Uttänkt o. s. v.

Det med kristendomen införda latinska alfabetet utträngde småningom

bruket af runorna, helst dessa genom sina kantiga former mindre egnade sig

för den nu brukliga skriften på pergament. Med det 8:e århundradet skall

det latinska alfabetets seger varit försäkrad i Tyskland. Emellertid ser man,

att runornas bruk i norden länge öfverlefde kristendomens befästande. Kristna

grafstenar, dopfuntar, kyrkklockor, rökelsekar o. d. med runskrift äro ej säll-

synta. Man skref till och med ett par hundra år efter hednatidens slut hela

böcker med runor, t. ex. den ännu i behåll varande Skånelagen.

Ett intressant minne från den tid, då runor och latinska bokstäfver voro

ungefär lika mycket kända, hafva vi i en grafsten från 1100-talet, som for-

dom legat på Ugglums kyrkogård i Vestergötland, men nu förvaras i natio-

nalmuseet. Inskriften är nämligen dels skrifven med latinska bokstäfver, dels r

ord för ord lika, med runor.

Man åtskilj er två slag af latinsk skrift, m aj u s k e 1 - och m i n u s k e 1 s k r i ft.

Majuskelskriften omfattar alla så kallade stora bokstäfver, minuskelskriften de

små. Den förra indelar man åter lämpligast i kapital- och uncialskrift, den

senare i rak och lutande minuskelskrift.

Kapitälskriften utmärker sig genom bokstäfvernas enkla och raka for-

mer; godtyckliga förkortningar och tillsatser, hvarigenom den skrifvande söker

gifva bokstafven en mera konstnärlig form, saknar hon helt och hållet, och

hennes bokstäfver äro derför ofta grofva, stela och otympliga. Så består t. ex..

a såsom kapitälbokstaf af en vinkel, hvars ben i midten äro förenade me-

delst ett horisontalt streck: A.

Uncialskrift en, som man kan kalla majuskelns kursiv, eftersträfvar lät-

tare, böjligare och för ögat angenämare former. Vinkeln vidgar sig, benen

böjas, och det ena blir ofta längre än det andra. Skrifvarens godtycke för-

ändrar ofta till den grad den ursprungliga formen, att tydligheten derpå blir

lidande. Af A, hvari vi ännu tydligt igenkänna den semitiska urformen*

blir >^k af M ^^^m Vid A se vi till och med bindstrecket dra-^2L afM Of)
get nedåt och ett nytt infogadt mellan det samma och det venstra benet. M
har helt och hållet förlorat sin kantiga form, och de båda vinklarna äro för-

vandlade till två bågar. Anmärkas bör dessutom, att kapitälskriften sällan

är ren och merendels endast förekommer i enstaka ord, hvaremot uncialen

är de äldsta handskrifternas vanliga stil.

Ur majuskelstilen har nu minuskelformen uppkommit. Inskränkt till

ett mindre utrymme, måste han undergå en mängd förkortningar, som gåfvo

honom ett alldeles förändradt utseende, men i stället gjorde honom lämpligare

till en hastigare skrift. Den raka minuskeln motsvarar kapitälskriften, då
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ufven här den raka limen är förherskande, medan den lutande minuskeln eller

kursiven företrädesvis använder lutande eller böjda linier:

n rak, n lutande minuskel.

Medeltidsskriftens historia kan indelas i tre stora perioder:

1. Kursivskriftens tid från 5:e till 8:e århundradet.

2. Den runda minuskelns tid från 9:e till 12:e århundradet.

3. Den kantiga minuskelns (den gotiska, nygotiska och munkskriftens) tid

från 13:e till 16:e århundradet.

Om också denna indelning i det stora hela gäller för alla europeiska folk,

som begagnat den latinska skriften, kan man dock å andra sidan ej neka,

att de särskilda nationerna merendels utbildat sin skrift på ett för sig egen-

domligt, från de andras afvikande sätt. Den longobardiska skriften harmen

annan karakter än den frankiska, liksom den vestgotiska mycket skiljer sig

från den angelsachsiska. Liksom en individs karakter säges afspegla sig i

hans stil, synas äfven hela nationer omedvetet ha gifvit ett uttryck åt sina

andliga egendomligheter i de af dem utbildade bokstafstecknen, och ännu i

dag skulle man måhända kunna urskilja vissa utmärkande egendomligheter i

de särskilda ländernas skrift. Af alla den första periodens skriftarter är den

longobardiska den lättaste och smidigaste.

v\\ f\ /% \ -^et italienska luftstreckets och lefnadssättets

^\\C^\Ih fwY)£*lf* inflytande är omisskänligt. Den merovin-

y ^ ^ giska stilen är hård och stel, oproportione-

t-,. A „ n „ . . , . _ rad och vanstäld af en mängd förkortningar,
Fig. 4/9. Merovmgisk skrift.

o
° °

som göra honom svår att förstå. I ofvan

stående (fig. 479) namnteckning skall svårligen någon, som ej är närmare

förtrogen med urkundernas skrift, igenkänna den helige Augustinus' namn.

Den runda minuskelskriften från den andra perioden visar i jemförelse

med den nyss nämda merovingiska ett ej obetydligt framsteg. Den för tyd-

ligheten menliga hopflätningen af bokstäfverna bortfaller, man söker återgifva

dem deras rena form, de få en rakare ställning och bättre

vhiiu^cjiTox^ proportion till hvarandra, och orden, som ej sällan voro in-

dragna uti hvarandra, åtskiljas skarpt. Som ett erkännande
lg

eisk skrift

10 m
* a *" Karl den stores förtjenster om denna tids skrift har man

PMUppus deigratia. äfven kallat henne den k ar o lin giska. Till prof lemna vi

i fig. 480 början till en urkund från det ll:e århundradet.

Den s. k. gotiska eller munkskriften känner något hvar af inskrifterna

på gamla grafstenar. I denna skrift äro de flesta af medeltidens urkunder

affattade. Man ser på henne, att hon leder sitt ursprung från en tid, då den

gotiska bygnadskonsten stod i sin fulla blomning, och att samma formsinne,

samma arkitektoniska symmetri äfven utmärker henne. Alstren af denna tids

skrifkonst höra obestridligen till det mest fulländade, som på detta område
blifvit frambragt, och många handskrifter, hvilkas innehåll ej förmår väcka

det ringaste intresse, äro ej sällan genom sin konstnärliga utstyrsel af oskatt-

bart värde. Det var ingen tillfällighet, att de, som ifrigast idkade denna konst,
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omm fri

Gotisk eller munkskrift.

voro munkar. Påfvedömet stod då på höjden af £in utveckling, och kyrkans

väldiga makt hade förstått att göra allt hvad konst heter sig skattskyldigt.

När munkens pensel stundom hela dagarna målade på en enda bokstaf,

skedde äfven detta ad majorem
Dei gloriam. Nu först se vi

en skrifkonst i ordets fullaste

bemärkelse uppblomstra och i

synnerhet i begynnelsebokstäfver-

na en underbar fantasi utveckla

sig. Fig." 481 ger oss ett bevis,

med hvilken mångfald man för-

stod att utsira bokstafsfiguren.

Hand i hand med utvecklingen

af formens skönhet gick en stor

färgprakt, hvarmecl man utsmyckade handskrifterna. Det var i synnerhet i

slutet af det 13:e och början af det 14:e århundradet, som initialmåleriet blom-

strade i sin högsta fulländning. Påfvemaktens förfall och det kyrkliga lifvets

urartande hade äfven till fö\jd, att skrif-

konsten sjönk i lägervall och förkonst-

lingen trädde i den äkta konstens ställe.

Om också de näst följande århundra-

dena, lefvande af arfvet från det för-

flutna, idkade gotisk skrifkonst, voro

dock hennes sköna arkitektoniska for-

mer försvunna, och oregelbundenhet

och godtycke hade kommit i den forna

symmetrins ställe.

Bland lekmännen var skrifkonsten

under medeltiden mycket litet utbredd.

Till och med en så betydande skald

som Wolfram von Eschenbach kunde

hvarken läsa eller skrifva, och minne-

sångaren Ulrich von Lichtenstein måste

€ii gång, då hans skrifvare var från-

varande, låta ett bref från sitt hjertas

herskarinna hela tio dagarna ligga oläst.

I allmänhet är det någonting utmär-

kande för denna qvinnokultens tid,

att qvinnan i allmän bildning stod

vida öfver mannen och att särskildt

de adliga qvinnorna, utan att taga

någon sjelfständig del i literaturen, voro vida mera hemma i konsten att läsa

och skrifva än deras män och tillbedjare. Då lärdomen började sprida sig

äfven utom klostren, blef äfven konsten att skrifva allmännare, ehuru hand-

Fisr. 482. Under medeltiden.
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skrifternas dyrhet endast tillät några få lärda lekmän att skaffa sig ett bi-

bliotek. Ett enskildt bibliotek af 20—30 band ansågs ännu i 15:e århundra-

det för någonting utomordentligt.

Men boktryckarkonstens tid kom, och med henne en fullkomlig omstöpning

af alla skrifkonstens förhållanden. Boktryckarkonsten bibehöll den gotiska

stilen längre och renare än handskriften af det enkla skäl, att raka och kan-

tiga former lättare låta inskära sig i trä än den då brukliga kursivens lutande

och runda bokstäfver. Det är dock fast otroligt, hvilken mängd af skiftnin-

gar, allt efter den skrif-

________; vandes infall eller bok-

tryckarnas godtycke,

tid efter annan gör

sig gällande så väl i

bok- som skriftstilen.

En blick på dokument

från olika länder och

tider visar oss en mång-

fald, som det skulle

vara oss alldeles o-

möjligt att närmare

beskrifva.

Kasta vi en blick

tillbaka på skrifmate-

rialen, var redan un-

der medeltiden pappe-

ret jemte pergamentet

det allmännaste; vax-

taflor användes endast

till anteckningar for

ögonblicket. De äldsta

urkunderna äro skrifna

på egyptiskt samt träd-

bastpapper, men sedan

6:e århundradet upp-

kom bruket af perga-

ment, som snart helt

och hållet utträngde

papperet. Ty det ut-

märkte sig ej blott

framför detta genom fasthet, varaktighet och färg, utan hade äfven den för-

delen, att dess tillverkning ej var bunden vid vissa ortförhållanden. Vassrö-

ret efterträddes af gåspennan, som århundraden igenom bibehöll sig i välförtjent

anseende. Först den nyare tiden har frambragt stålpennan. Hennes inflytande

på stilen har redan visat sig under den korta tid hon varit i bruk. De karak-

Fig. 483. Siradt K.

(Från början af 1500-talet).
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terens egendomliglieter, som ännu uttryckte sig i gåspennskriften, försvinna

allt mer. Gåspennan kunde af den skrifvande afpassas efter lians eget behof

eller vana, medan stålpennan, ett millionfabrikat, tvingar handen att rätta sig

efter henne. Genom henne ha icke blott de olika karaktersstilarna till större

delen försvunnit; äfven de små individuela olikheterna afnötas allt mer. Snart

skall den ena menniskan skrifva alldeles som den andra.

Det mest beundransvärda alster, skrifkonsten i förening med miniatyrmå-

leriet frambragt, är det af pater Dominicus Sire, direktor för det stora semi-

nariet i Paris, 1867 vid festen till apostlarna Petrus' och Paulus' ära till påfven

Pius IX öfverlemnade linguistiska praktverket, utfördt på finaste pergament

eller pappersämne. I detta verk är bullan Ineffabilis från den latinska origi-

naltexten öfversatt på alla de språk och dialekter, som talas af alla jordens

katoliker. Ofversättningarna, som äro gjorda af hvarje lands yppersta språk-

kännare, äro der förenade i en enda samling, sedan de under sju år blifvit

nedskrifna af verldens första kalligrafer. Jättearbetet upptager några och

tretio band af största omfång, af hvilka många fylla mer än 500 sidor, så

att samtliga banden utgöra mer än 20 000 sidor, alla på det prydligaste skrifna,

utsirade och målade. Tjugu band falla endast på Europas språk och dialek-

ter; deraf fordrade ensamt Frankrikes dialekter i sina 62 öfversättningar sex

qvartband. Det 15:e och 16:e bandet innehålla de germaniska språken, det

21 :a—25:e Asiens, det 26:e—28:e Afrikas, det 29:e och 30:e Amerikas, det

31:a Australiens, inalles 3 000 lefvande språk. Inledningen, som ensam upp-

tager två band, innehåller historien om detta märkvärdiga företags tillkomst

och utförande samt den vidlyftiga korrespondens, hvartill det gaf anledning. I

detta kalligrafiska mästerstycke, hittills det enda i sitt slag, äro alla minia-

tyrmåleriets medel tillgodogjorda, och det utgör derför tillika en profkarta på

konstens tillstånd i våra dagar.

Chifferskriften. Det återstår oss nu endast att med några ord omnämna
diplomaternas skrift, chifferskriften. Hvad som här möter oss är dock ej nå-

got skriftsystem, som utvecklat sig ur ett föregående, utan en af godtyckliga

tecken sammansatt hemlig skrift, som endast skall förstås af några få invigda.

Bruket att i en sådan hemlig skrift affatta vigtiga noter mellan hofven, poli-

tiska agenters meddelanden till sina regeringar, anförarens befallningar till

sina underordnade, går tillbaka långt in i forntiden. Man kunde dervid gå

på tvåfaldigt sätt till väga. Antingen gjordes skriften helt och hållet osynlig

för andra (sympatetiskt bläck), eller användes mellan de särskilda delarna

deraf vissa öfverenskomna tecken, som ej kunde förstås af tredje man.

Lönskriften är af mycket hög ålder; redan spartanerna hade en sådan

i sin skytala, hvaraf Plutarkos ger oss följande beskrifning. När en general

drager i fält, förfärdigar man två käppar af samma diameter och storlek.

Den ena af dessa käppar förvaras hemma på ett säkert ställe, medan den an-

dra öfverlemnas åt fältherren. När nu ett vigtigt meddelande skall göras

från den ena eller andra sidan, lindas en lång, smal pergamentsremsa spiral--
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formigt omkring käppen, så att kanterna väl beröra, men ej täcka hvarandra.

Derefter skrifver man längs efter käppen, aflindar åter pergamentet och skic-

kar det till ort och ställe. Mottagaren lindar nu remsan omkring den käpp,

han har i sitt förvar, och kan på detta sätt afläsa depeschen. Budbärare och

andra, i hvilkas händer han möjligen kunde ha fallit, skulle ej förstå honom, då

ordföljden var alldeles söndersprängd. Det oaktadt erbjöd detta slags lön-

skrift föga garanti, ty genom upprepade försök kunde man mycket lätt utfinna

käppens diameter och derefter göra sig en, som var alldeles lik de båda andra.

Chifferskriften, hvaraf man ännu i den diplomatiska korrespondensen be-

gagnar sig, är antingen genomgående, då depeschen saknar all vanlig skrift,

eller partiel, då endast vissa synnerligt vigtiga ord eller ställen deri äro af-

fattade i chiffer. Siffertal användas mycket ofta till betecknande af vissa ord,

personnamn o. s. v.; ja, man har till och med uppstält ett alfabet, der hvarje

bokstaf är uttryckt genom flera tal för att sålunda så mycket säkrare före-

komma en dechiffrering.

Så t. ex. betecknas a genom 6 — 19 — 500 — 46,

b » 8 — 50 — 250 — 20,

c » 4 — 2 — 125 — 18 o. s. v.

För oftare återkommande ord och namn hade man särskilda siffror:

uti: 72 — 99 — 1150 — 40,

till: 1 — 15 — 12 — 1401,

af: 45 — 77 — m ~ 1777,

som: 9 — 88 — 109 — 1444 o. s. v.

Genom bifogande af några andra meningar i vanlig stil sökte man gifva

sådana depescher ett helt oskyldigt utseende. Bref af detta slag, skrifna till

drottning Kristina af Sverige, finnas ännu qvar i den berömde holländaren

Hugo Grotius' stora brefsamling. Chifferklavens upptäckt blef nästan omöjlig

derigenom, att samma bokstaf betecknades med 3 till 4 olika tal. Yid de an-

dra chiffersystemen, som bestå af ett nyuppfunnet alfabet, använde man dess-

utom ännu ett annat försigtighetsmått. Hvarje diplomatisk agent erhöll näm-

ligen, innan han anträdde en ny beskickning, en ny chiffer; så att, äfven om
den gamla blifvit förrådd, intet men deraf kunde uppstå för de nya de-

pescherna.

Trots alla dessa försigtighetsmått har det mycket ofta lyckats att genom

ansträngd eftertanke utgrunda diplomaternas lönskrift. Filip II af Spanien

begagnade i 16:e århundradet en mycket invecklad, af mer än 50 tecken

bestående chiffer. All möjlig försigtighet hade användts på hans uppgörande,

och han hade länge trotsat alla dechiffreringsförsök. Då Henrik IV kom i

besittning af några sådana depescher, som blifvit af franska soldater uppfån-

gade, lemnade han dem åt den berömde matematikern Yiete för att dechiff-

reras. Vietes bemödanden kröntes med den bästa framgång. Klaven blef

funnen, och i hela två åren kunde Henrik IV obemärkt följa den spanske

konungen på hans diplomatiska smygvägar. Slutligen fick dock det spanska

kabinettet kunskap om saken. Förgrymmadt öfver att den franske konungen
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så länge begagnat den spanska politiken till sin egen fördel, beskylde det

Henrik IV att för depeschernas dechiffrering ha begagnat 'sig af trollkarlars

hjelp och fordrade strängt straff på svartkonstnären. Henrik skrattade åt så-

dana anspråk, och Yiete blef oantastad, oaktadt Filip klagade i sjelfva Rom.
•

Blindskrift. Till slut måste vi äfven egna några ord åt ett annat slags

skrift eller, rättare sagdt, åt en egendomlig skrifmetod: blindskriften. Redan
Valentin Hauy uppgjorde 1785 en plan att göra literaturens skatter till-

gängliga för de blinda och uppfann för detta ändamål de upphöjda skrift-

tecknen, som med känselns tillhjelp kunde läsas. Men det var ej mindre
nödvändigt för dessa olyckliga att kunna skrifva. Hauy och flera andra efter

honom gjorde lofvärda bemödanden i denna väg, men oaktadt man uppfann
inrättningar af flerahanda slag, lemnade dock resultatet ännu mycket öfrigt

att önska. En ändamålsenlig blindskrift måste ej blott kunna skrifvas,

utan äfven läsas utan ögats tillhjelp. Hvad skulle väl skrifkonsten gagna
oss, om vi ej alltid äfven kunde läsa hvad vi skrifvit? Man måste derför

gifva de blinda en skrift, som de med lätthet kunde både skrifva och läsa r

som satte dem i stånd att fixera sina tankar, förändra dem, återkomma till

dem, bevara sina minnen och riktigt meddela sig med hvaKandra.

Den förste, som beträdde denna

väg, var Charles Barbier (1830).

Han följde den principen att utan af-

seende på ortografin schackrutformigt

ordna ordens grundljud, ett system,

som är lätt att inprägla i minnet,

Beteckningen af dessa bokstäfver sker

mycket lätt genom instickande af

punkter i horisontal och vertikal rikt-

ning. Mellan hvarannan bokstafsbe-

teckning lemtias alltid ett något större

mellanrum och mellan orden ett ännu

större. Skrifningen sker efter en ge-

nombruten linial (se fig. 484), der en

öppning är lemnad för hvarje bokstaf,

och med tillhjelp af ett sylformigt spetsigt instrument, hvarigenom punkterna

frambringas. Linialen flyttas på taflan med lika stora mellanrum, och bok-
stäfverna gruppera sig i rader, såsom fig. 462 utvisar.

Med samma skrifmaterial utfördes sedermera vida ändamålsenligare kor-

tare bokstafsbeteckningar. De bestodo af sammansättningar af några få punk-
ter, som ordnades i vertikala och horisontala linier, efter ungefär samma sy-

stem som det i den elektro-magnetiska telegrafin begagnade.

Så betyder t, ex. . : •.:*:::..•.:
abc d efghi j

123 4 567890

3nccc ne död neonen GnnconDonoolffiii
OGCDCDDDDODDODDDDEDDDCDDPCpi^

Fig. 484. Skrifmaterial för blindskrift.
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o. s. v. Orsaken, Iivarför man i alla dessa system begagnat sig af punkter,

är den, att de äro för den blinde lättast att urskilja.

Stenografln.

Hvarken hos de gamla egypterna eller

hos fenicerna och hebreerna har stenograf!

varit känd eller begagnad. Hos egypterna

utbildades visserligen jemte hieroglyferna s.

k. demotisk skrift, men detta för hvardaglig

korrespondens afsedda skrifsätt kan lika litet

som den kinesiska och japanska grässkriften

få namn af snabbskrift. Afven hebreerna

egde bokstafsförkortningar, men de användes

endast som ett slags religiös chiffer. Hos
grekerna deremot lär verkligen förekom-

mit en förenklad skrift, som begagnats till

upptecknande af offentliga föredrag; men det

första spåret till ett genomfördt stenogra-

Pig. 485. Frans Xaver Gabeisberger. fiskt system finna vi först i Rom omkring

år 63 f. Kr. Plutarkos berättar nämligen, ätt

«tt af Catos tal genom Ciceros omsorg blifvit af snabbskrifvare upptecknadt

och sålunda räddadt undan glömskan. Det är den nämde store statsmannens

frigifne slaf Marcus Tullius Tiro, som anses vara uppfinnare af den romerska

stenografin. Dessa stenografiska tecken, efter sin upphofsman kallade tironska

noter (no 1 33 tiro ni an se), uppstodo af majuskler, som naturligtvis blefvo

ofantligt förkortade, ja, ofta stympade och fullkomligt förändrade. Denna
snabbskrift, som sedermera erhöll större fullständighet och fulländning, använ-

des till upptecknande af offentliga förhandlingar så väl i senaten som vid

folkförsamlingar och domstolarna. Afven i privatlifvet, t. ex. vid uppteck-

ning af poetiska improvisationer, vunno de tironska noterna insteg. Kyrko-

fäderna dikterade ofta sina kritiskt-exegetiska studier för snabbskrifvare, lik-

asom sådana äfven begagnats vid kyrkans koncilier. Romerska skalder, såsom

Martialis, Ausonius och andra, berömma högligen notarierna, såsom snabb-

.skrifvarna i Rom kallades. Vid konstens och vetenskapens allmänna förfall

bortglömdes äfven den gamla snabbskrifningskonsten. Den tyske paleografen

Ulrich Kopp är den förste, som efter långa och trägna forskningar lyckats

bringa i ljuset den hittills så djupt begrafna skatten från forntiden, då han

uti sitt år 1817 utgifna arbete öfver de gamlas takygrafi lemnade nyckeln till

grekernas och romarnas kortskrift. Under medeltiden förekomma ytterst få
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spår af en verklig snabbskrifningskonst, om ock förkortningar ofta begagnats

i de lärdas arbeten.

Det land, der stenografin vaknade till nytt lif, var England, hvarifrån

konsten efter hand i förändrad och förbättrad gestalt spridt sig till Europas

öfriga länder. Sedan W. Ratcliff från Plymouth redan före 1588 genom

vokalernas utelemnande, Bright 1588 samt Bales 1590 genom god-

tyckligt valda tecken för ord och fraser förgäfves sökt lösa stenografins upp-

gift, uppträdde 1602 John Willis som den förste stenografiske skriftställare,

i hvars arbeten vi finna ett stenografiskt alfabet. Bland den utomordentligt

talrika mängd uppfinnare af stenografiska system, som sedermera i England

uppstått, vilja vi här endast påpeka fyra, nämligen William Mason (1672),

John Byrom (1720), Samuel Taylor (1786) och i nyare tider Isaac
Pitman, hvars 1837 utgifna fonografi temligen allmänt spridt sig öfver Eng-
land och dess kolonier samt Nordamerikas Förenta stater.

I Frankrike var den första företeelsen på stenografins område Cos-
sards 1650 offentliggjorda metod »att skrifva så fort som man talar», hvilken

omkring tretio år senare efterföljdes af skotten Ramsays takygrafi, som
upplefde många upplagor och äfven banade sig väg till Tyskland. Bland se-

nare i Frankrike uppträdande stenografiska författare skola vi här endast

nämna Bertin, som 1792 bearbetade Tavlors system for franskt behof, och

Hippolyte P revost, hvars först 1827 utgifna stenograf!, som ännu i Frank-

rike och Belgien räknar de flesta anhängare, likaledes grundar sig på engelska

förebilder.

I Tyskland gjordes de första nämnvärda försöken till en tysk snabb-

skrift af Fr. Mosengeil i Meiningen (1796) och Hors ti g i Btickeburg

(1797), hvilka emellertid i sina arbeten jemväl togo de engelska författarna till

mönster. Uppfinningen af ett helt och hållet nytt stenografiskt system, som

kunde tillfredsställa alla anspråk på så väl riksdags- som korrespondensskrift,

var förbehållen Frans Xaver Gabelsberger, och han löste den uppgift,

han föresatt sig, på ett så skarpsinnigt satt, att han rättvisligen kommer att

för alltid intaga en framstående plats i raden af berömda uppfinnare. Då
Gabelsbergers system är det enda, som hos oss blifvit i praxis antaget, torde

vi böra något närmare redogöra för hans lif och verksamhet.

Gabelsberger föddes den 9 februari 1780 i Munchen, der hans fader var

blåsinstrumentsfabrikant. Utan tillgångar, nödgades han efter faderns död egna

sig åt ett handtverk, men blef senare uteslutande kalligraf och litograf. Från

sin första fasta anställning som kanslist i generalkommissariatet i Isarkretsen

1810 steg han småningom till ministerialsekreterare och kanslist i inrikes-

ministeriet, hvilket embete han till sin död beklädde. Håg och böjelse för-

anledde honom att redan vid unga år syseisätta sig med skrifkonst, krypto-

grafi och dechiffreringskonst, och så föll han 1817 på den tanken att upp-

finna en ny praktiskt användbar snabbskrift. Införandet af en konstitutionel

författning i hans fädernesland Baiern och det nära exemplet från England,

Frankrike och Förenta staterna, der parlamentariska och domstolsförhandlin-

Uppfinningarnas ook. 1 (u. 2). Oo
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gar ständigt- stenografiskt upptecknades, drefvo honom företrädesvis här-

till. Sedan han fattat sitt beslut, egnade han sig med rastlös ifver åt dess

utförande och använde hvarje ledigt ögonblick till sin uppgifts lösning, hvar-

vid de gamla tironska noterna gåfvo honom ganska goda fingervisningar.

Inom två år hade han hunnit så långt, att han från 1819 kunde tjenstgöra som

stenograf vid den baierska landtdagen. Under denna hans fleråriga öfningstid

mognade hans system efter hand och erhöll allt större fulländning; derigenom

att han ständigt kunde praktiskt pröfva och bedöma ändamålsenligheten af

hvarje ny ide, erhöll hans konst en utmärkt ledighet och användbarhet, som

de äldre systemen saknat. Vetenskapsakademin i Munchen gaf honom det

berömliga vitsordet, »att hans system vore nytt, enkelt och säkert, och att

det framför de hittills brukliga, särskildt de engelska metoderna egde det

företrädet, att det vore mera lättlöpande och flytande, genom sin inre följd-

riktighet enklare och i hvarje afseende mera originelt». Ar 1831 beviljade

baierska ständerförsamlingen uppfinnaren enhälligt en löneförhöjning af 500

gulden och en lika stor summa i ändamål att utveckla och utbreda den nya

konsten. Nu var Gabelsberger satt i tillfälle att bilda elever och att 1834

utgifva frukten af sjutton års sträfvanden, sin utmärkta lärobok i tysk tal-

teckenkonst eller stenograf! . Hans system utbredde sig hastigt i Tyskland

och bearbetades snart för nygrekiska, ungarska, böhmiska och danska, samt

senare för italienska, franska, svenska, engelska, rumäniska, polska och ryska

språken. Gabelsbergers skicklige lärjunge Wigard kallades 1833 till Sach-

sen, der han grundlade det ännu bestående stenografiska institutet i Dresden.

Gabelsberger afled den 4 januari 1849.

Efter Gabelsbergers död hafva åtskilliga stenografiska föreningar bildats

så väl inom som utom Tyskland i ändamål att vidare utveckla och sprida

hans konst, liksom i samma syfte en mängd tidskrifter på tyska, ungarska,

italienska, polska, ryska och svenska språken utgifves. I Baiern utgör den

gabelsbergerska stenografin obligatoriskt undervisningsämne vid gymnasier och

tekniska skolor; äfven i Österrike, Preussen och Sachsen gifves det talrika

läroverk, vid hvilka stenograf! blifvit införd. I alla Tysklands parlament,

med undantag af deputeradekammaren i Berlin, användes Gabelsbergers steno-

grafiska system, liksom det med fördel begagnas vid riksdagsförhandlingarna

i Kjöbenhavn, Stockholm, Helsingfors, Aten, Lemberg, Prag, Wien m. fl.

städer. Afven i Nordamerika har det vunnit anhängare bland tidningarnas

referenter.

Gabelsbergers system har ytterligare utvecklats och förtydligats bl. a. af

H. Gratzmiiller, livars första gången 1853 utgifna och sedan i ständigt nya

upplagor utkomna kortfattade lärobok i den gabelsbergerska stenografin un-

danträngt alla öfriga dylika arbeten och uteslutande lagts till grund för un-

dervisningen. Hela systemet sönderfaller i tre afdelningar. Den första delen

behandlar de stenografiska tecknens bildning jemte deras förbindelse och sam-

mansmältning med hvarandra till stafvelser och ord; andra afdelningen inne-

fattar läran om de enskilda ordens förkortning efter grammatikaliska voch
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etymologiska regler; tredje afdelningen behandlar satsers förkortning genom

att utesluta det mindre väsentliga, hvilket af sjelfva satssammanhanget lätt

kan inses. Yi skola strax lemna några upplysningar om systemets vig-

tigaste tecken och deras användning.

Af alla nyare metoder i Tyskland hafva hittills endast två bibehållit

sig, nämligen W. Stolzes och Leopold Aren ds' stenografiska system, det

förra daterande sig från 1841, det senare från 1850. Stolzes »kortskrift» an-

vändes i den preussiska ständerförsamlingen, i synnerhet i deputeradekamma-

ren (i herrehuset arbeta stenografer så väl efter Gabelsbergers som Stolzes sy-

stem), och har erhållit anhängare äfven i andra länder. Hon närmar sig i

flera afseenden Gabelsbergers system, men skiljer sig derifrån bland annat

genom en stor mängd ofta godtyckliga

förkortningar och sigler, som först måste

inpräglas i minnet, innan man kan läsa

en annans stenografiska manuskript. Ef-

ter Stolzes död (den 8 januari 1867)

hafva hans anhängare delat sig i flera

läger, i det några troget fasthålla vid

uppfinnarens ursprungliga metod, andra

följa den redan 1841 stiftade Berlin-

föreningens afvikande skrifsätt, andra åter

fordra nya förändringar efter olika ända-

mål. — Arencls' system, som hufvud-

sakligen fotar sig på en af fransmannen

Fayet uppfunnen metod, är synnerligt

svårfattligt och likaledes Öfverhopadt af

en massa förkortningar. Det har dock vunnit åtskilliga anhängare, synner-

ligen i Berlin, men användes icke vid riksdagen.

I Sverige är stenografins historia icke gammal. Hon daterar sig från

år 1826, då Georg Scheutz i sin »Journal för manufakturer och hushållning»

lemnade en bearbetning af tysken Leichtlens system. Det tyckes dock ej

blifvit praktiskt tillämpadt, hvaremot F. O. Silfverstolpe och L. J. Hierta

vid ridderskapet och adelns öfverläggningar begagnade två olika system,

hvilka de år 1828 offentliggjorde i ett litet häfte, benämdt »Utkast till

snabbskrifningsmethoder för svenska språket». Den förre grundade sin metod

på den förut nämde Bertins stenografiska system, den senare hemtade sina

tecken ur tvenne år 1823 utgifna arbeten af Aimé Paris och Conen de Pre-

péan, hvarjemte han anlitat Leichtlens nyss citerade system. P. Götrek ut-

gaf 1847 en »Snabbskrifningslära» (2:a uppl. 1853), i flera afseenden förtjent

af uppmärksamhet, om än ej jemförlig med Gabelsbergers stenografi. En be-

arbetning af sist nämda system för svenska språket utgafs 1860 af J. A. Pe tre,

livars lärobok i stenografi hufvudsakligen är ett utdrag af D. Dessaus i

Danmark använda »Lserebog i stenographie» (Kjöbenhavn 1853; senare ut-

gifven i förkortad form under titel: »Kortfattet laerebog i Gabelsbergers steno-

Fig. 486. W. Stolze.
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graphie», 1859). Likaledes har en svensk bearbetning af samma system ut-

gifvits i Helsingfors af J. E. Svan, hvilken lärobok lagts till grund för den

finska stenografin, sådan hon tillämpas vid landtdagens förhandlingar. Sam-

ma författare är äfven utgifvare af en tidning för stenograf!. Slutligen hafva

vi att omnämna G. Taubes »Lärobok i kortskrifningskonst» (Stockholm, 1867),

ett arbete, som utmärker sig genom synnerlig noggranhet, utförlighet och ori-

ginalitet, men dock ej lyckats vinna någon större utbredning.

Vi skola nu kasta en blick på det gabelsbergerska systemet, lämpadt

efter våra förhållanden. Det är naturligt, att det vid dess öfverflyttning till

ett annat språk än det tyska måste undergå åtskilliga smärre förändringar,

dock mindre med afseende å sjelfva de enkla tecknen än med hänsyn till

sigler och förkortningar; och vi upptaga derför i bifogade stenografiska ta-

bell, utarbetad för svenska språket, så väl systemets väsentligaste typer som

några vanliga sigler, sådana de användas vid den svenska riksdagens förhand-

lingar*). För att lätta uppfattningen af denna tablå skola vi beledsaga honom

med några korta upplysningar.
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*) På grund af svårigheten att medelst träsnitt återgifva de fina strecken liksom tryc-

ket i de gabelsbergerska typerna kan den stenografiska tabellen endast gifva ett svagt begrepp

om dessas verkliga utseende i stentryck eller koppargravyr.
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Förklaring af den stenografiska tabellen:

l:o) fem, jern; last, samtal, saft, affär; minister, tvist, liten, gift; tro, grå, 2:o) spö, kom-

ma, sömn; bud, lust, kusk, stum, upp, ung, ur; rymma, yster, ny, mycket.

3:o) en, ett, jag, han, hon, de, det, dessa, dem, deras, sjelf, någon, något, några, ingen,

ingenting; skall, 4:o) ,har, har haft, var, skulle, hade, göra, få, vill, blir; af (att), fram, för, från,

genom, med, till, ut, vid, öfver, icke; 5:o) och, ganska, under, utan, efter, ofta, större, störst,

i st. f., skull, land, stat, kraft, dessutom, helt och hållet, menniska, konung (konst), hufvud

(hus), kunna; 6:o) —are, —era, —dom, — else, — lig, —het, —ing (ning), —dring, —ring, —sion

(tion); talare, studera.

7:o) Kung Karl den unga hjelte, han stod i rök och dam, han drog sitt svärd 8:o) från

bälte och bröt i striden fram; hur svenska stålet biter, kom låt oss pröfva på, ur vägen mo-

skoviter, 9:o) friskt mod I gossar blå. — Stenografin, efter Gabelsbergers system, är den konst,

som lär att med hjelp af 10:o) mycket enkla tecken, hvilka lätt kunna sammanbindas, och ge-

nom ändamålsenliga förkortningar uppteckna andras ord ll:o) eller ens egna tankar med största
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möjliga besparing af tid och. rum, så att det skrifna när som helst 12:o) och af hvar och en,

som lärt sig detta system, kan läsas med samma lätthet, som om det vore skrifvet med vanliga

bokstäfver.

De gabelsbergerska stenografiska tecknen bero, liksom vanliga bokstäfver,

på liniesystemet och utmärka sig, i motsats till många andra stenografiska

typer, genom en tydlig, klar form jemte en viss prydlighet. De sjelfständiga

vokaltecknen användas endast i vissa, särskildt angifna fall; vokalljudet

uttryckes vanligen symboliskt i konsonanten: a genom starkt tryck, e (ä)

anses ligga i konsonanten utan särskildt märke, i (%/) uttryckes genom konso-

nantens höjning eller spetsighet, o (ä) och ö genom afrundning eller hvälf-

ning, u genom konsonantens sänkning, y genom tvenne konsonanters genom-

skärning. Konsonanterna fördubblas endast, då tvetydighet i annat fall

skulle kunna uppstå; såsom allmän regel gäller, att man *skrifver efter 1 j u d e t

,

ej efter vanliga rättskrifningsregler, hvarför t. ex. bokstäfverna c och z ersättas

af s; ph, th af f och t, o. s. v. De ofta förekommande konsonantförbindel-

serna sk, sj, sp, sv, m. fl. få egna tecken; flera bokstäfver sammansmälta ofta

till ett tecken; sålunda bildar t. ex. typen för r med en föregående konsonant

nya tecken, hvari dock de särskilda elementen kunna skönjas; likaledes sam-

mansmälta tecknen för m och p till ett enda, så äfven t och v, s och t, o.

s. v. Sinerförkortningar användas blott vid hela tiotal. Endast några fa

tecken, som ej tillhöra systemet, hafva upptagits. Sigler (bestämda, antagna

förkortningar för vissa ofta förekommande ord) finnas för pronomen, hjelp-

verben, vissa partiklar, o. s. v. Härmed bör man ej förblanda ord- och

satsförkortningar, som kunna vexla efter olika förhållanden; ordförkort-

ningar äro exempelvis böjningsändelsers utelemnande (såsom substantivs geni-

tivform, verbens personaiändelser o. d.); satsförkortningar finnas af tre slag:

formförkortning (då t. ex. endast förstafvelsen eller ändeisen utsattes), ljud-

förkortning (då ensamt ordets hufvudljud utsattes, såsom ofta vid starka verb)

och blandad förkortning (en förening af de tvenne andra).

Efter den erfarenhet, som hittills vunnits, kan man antaga, att man med
hjelp af stenografin skrifver sex till åtta gånger så fort som med vanliga

bokstäfver. Yid våra offentliga riksdagsförhandlingar användas vid de steno-

grafiska protokollen papper och blyertspenna, i Tyskland äfven understundom

pergamentsblad. Hos oss qvarsitta stenograferna vid protokollet en timme

m eller mer i sönder, i Tyskland vanligen endast 10—15 minuter, hvarefter

de aflösas och sålunda kunna omedelbart diktera det skrifna för en renskrif-

vare, hvarigenom dels öfveransträngning undvikes, dels protokollen hastigare

än hos oss kunna befordras till tryckning.



Gutenberg och hans första press (till venster på pap-

persbalen Fusts och SchöfEers signet, längst upp till

höger de Keysers i Gent märke, i midten Gryphius' i

Lyon (1529), och längst ned det nu varande bok-

tryckarvapnet).

Boktryckarkonstens uppfinning.

Historia. — Förberedande skeden. — Tryckkonstens

begynnelse. — Spelkorten. — Brefmålare.— Tafletrycket.

— Uppfinningen af trycket med rörliga bokstäfver. —
Coster. — Gutenberg. — Fust. — SchöfEer. — Den 42-radiga bibeln. — Katolikon. — Den

unga konstens förfall i 17:e århundradet. — Hennes återuppblomstring i det 18:e. — Stilprof.

— Stilgjutning. — Sättning. — Sätt- och afläggningsmaskiner. — Handpressar af trä och jern.

— Snällpressar af olika system. — Trycksvärtan. — Stereotypin. — Klichéer. — Not- och

karttryck. — Högtryck för blinda. — Det kejserliga statstryckeriet i Wien. — Boktryckarkon-

sten i Sverige.

Menniskoandens historia företer tre stora utvecklingsgrader, af hvilka den

andra och tredje beteckna ett ofantligt framsteg i jemförelse med den närmast

föregående: de utmärkas genom begreppen tala, skrifva och trycka. Ge-

nom tal, skrift och tryck gjorde menniskan sig allt mer skicklig till det, som

utgör hennes allra egnaste privilegium och grundvilkoret för hennes fullkom-

ning: meddelande och utbyte af tankar. Det omedelbara, lefvande ordet,

uppenbarligen det fullkomligaste medlet för detta meddelande, är dock tillika

äfven det mest begränsade i afseende på säkerhet och varaktighet. Gående

från mun till mun, från- slägte till slägte, förlorar det småningom sin ursprung-

liga prägel, tills det slutligen helt och hållet faller i glömska, eller hvad som
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en gång måhända var en stor tilldragelse på sin höjd fortlefver som en dun-

kel saga.

Som vi sett, höjde sig menniskan redan i den gråaste forntiden, i de för-

historiska tiderna, till det andra utvecklingsskedet. Ofta oberoende af hvar-

andra, men, som vi sett, ofta också påverkade af hvarandra, uppfunno folken

skriftsystem, som vid sin utbredning öfver jorden undergingo mångfaldiga

förändringar.

Hvem kan väl säga, huru länge menniskorna öfvat skrifkonsten, innan

någon föll på den djerfva tanken att skrifva en hel bok, som nu för mången

är en sådan småsak. De första literära företagen voro väl alltid samlingar

och uppteckningar af dikter, sagor och andra berättelser, som gingo från mun till

mun. Till offentliga ändamål användes för öfrigt skrifkonsten redan tidigt:

man inhögg i sten regentlängder, lagar och berättelser om vunna segrar, och

hos perserna, egypterna och andra gamla folk funnos särskilda embetsmän

för vården af riksannalerna. Detta förträffliga bruk, som äfven judarna lånade

af egypterna, ha vi att tacka för den vigtigaste och märkvärdigaste af alla

sådana samlingar: det gamla testamentet, blomman af ett helt folks literatur,

hvars skalder och skriftlärda väl svårligen kunde ana, att deras verk en gång

i den aflägsnaste framtid skulle af en stor mängd folk med maskiner oupp-

hörligt mångfaldigas i milliontals exemplar. I Moses' väldiga gestalt möter

oss tillika den äldste kände skriftställare af betydenhet, och från en ej myc-

ket yngre tid forskrifver sig forntidens största skaldeverk, Homeros' odödliga

sånger, hvari han besjöng det grekiska folkets ungdomsbragder, samma folks,

som sedermera skulle förvärfva sig en ännu större ära genom den förvånande

kulturhöj d, det hastigt uppnådde och der det inom literaturen och konsten

blef ett mönster för alla tider. Hvad de grekiska filosoferna, skalderna och

historikerna skrefvo lästes begärligt, och deras verk blefvo derför äfven ofta

afskrifna. Skrifvarnas antal var också i det gamla Grekland mycket betyd-

ligt. Det fans sådana, som voro afskrifvare, bokbindare och bokhandlare i

en person; i Aten och Korint funnos till och med ordentliga boklådor. De
motsvarade på visst sätt senare tiders literära klubbar och kaffehus, ty lärdt»

vittert och syslolöst folk brukade der samlas för att utbyta tankar i politiska

och vetenskapliga ämnen och samspråka om literatur, teater och nyheterna

för dagen.

Romarna befattade sig under de första århundradena af sin historia föga

med literaturen, och utom presterna, som det ålåg att föra riksannalerna,

kunde ej många skrifva. Först då de genom sina eröfringar grundat ett

verldsrike, började de fatta smak för de grekiska klassikerna och efter dessa

förebilder skapa sig en egen literatur. De mest bildade läste nu på två språk,

och bland de rika bokvännerna funnos några, som, for att hastigt kunna

skaffa sig ett vackert bibliotek, syselsatte ända till hundra afskrifvare på en

gång. I bredd med det växande behofvet utvecklade sig nu i Rom en form-

lig bokhandel med handskrifter, som erhöllos från afskrifvarofficiner (fig. 489),

motsvarande våra boktryckerier. Ofver dessa lefvande skrifmaskiners alster
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fördes dock en oupphörlig klagan, i synnerhet från författarnas sida, som sågo

sina arbeten vanstälda af skriffel, och om de också vände sig till bokhand-

larna med begäran om rättelser, kunde dock sådana endast göras i de ännu

osålda exemplaren. Sålunda kom våra filologers förtvinan, de förderfvade

och dunkla läsarterna, redan från första början in i den handskrifna literatu-

ren. Detta onda måste naturligtvis blifva allt större, ju oftare en bok afskrefs,

och lägger man härtill, att grekiskan och latinet sedermera småningom för-

svunno från de lefvande språkens antal, att det sålunda med tiden blef allt

svårare att förstå de gamla författarna samt att afskrifningen ofta föll i hän-

derna på personer, som af bokens innehåll begrepo föga eller intet, kan man

Fig. 489. Afskrifning af böcker hos romarna.

ej frigöra sig från den tanken, i huru mycket renare och fullständigare skick

vi nu skulle ega de gamlas literatur, om det lyckats grekerna eller åtmin-

stone romarna att uppfinna boktrycket. Det förefaller oss förvånande, att

dessa folk, som dock voro i besittning af så många af denna konsts förut-

sättningar, ej fallit på den tanken att på mekanisk väg mångfaldiga skrift.

Sedan urgamla tider präglade man mynt, graverade alltså fördjupade stämplar.

Upphöjda stämplar begagnades, liksom hos oss, till aftryck af namn samt till

anbringande af fördjupad skrift på ännu mjuka krukmakarvaror; underskrif-

ter målades dessutom äfven med tillhjelp af genombrutna bleckplåtar. Såsom

undervisningsmaterial i hemmet och skolorna hade romarna äfven små taflor

med en bokstaf på hvarje, hvilka barnet kunde efter behag hopfoga till ord

och meningar.
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Men om de gamla det oaktadt ej lärde sig konsten att trycka böcker,

voro de dock ej i förlägenhet om utvägar att skaffa sig en stor mängd hand-

skrifna exemplar af samma bok; de läto, som vi sett, afskrifva henne i en massa

exemplar på en gång. Hade en bokhandlare utsigt att få afsättning på en

bok, samlade han det nödiga antalet afskrifvare, femtio, hundra eller nere;

en dikterade högt, ord för ord, medan de andra skrefvo, och på detta sätt

åstadkoms en så stor upplaga, som var tillräcklig att fylla det literära behof-

vet på en tid, då böcker ej, som nu, voro i allas händer, utan endast ett fåtal

högt bildade från dem hemtade njutning och undervisning. Det oaktadt var

de båda klassiska folkens, i synnerhet grekernas, literatur så rik, att det, som
deraf bibehållit sig till vår tid, endast är en liten bråkdel af det hela, Sålunda

hade grekerna allena mer än 4 000 sorg- och lustspel, af hvilka vi i origi-

nal endast ha qvar 44 jemte några andra i romerska efterbildningar. Alla

de öfriga ha gått förlorade. Ej bättre har det gått de öfriga literaturgrenarna,

arbetena i naturvetenskap, matematik, filosofi, politik, historia, moral, medi-

cin o. s. v. Det mesta har blifvit förstördt och återstoden på mångfaldigt

sätt förderfvad och stympad. Icke desto mindre måste man förvånas öfver,

att ens så mycket kunnat räddas från den långa natt, som ligger emellan

den gamla kulturperioden och odlingens pånyttfödelse. Sedan genom sedernas

urartande och medborgarandans utslocknande först grekerna och sedan romarna

fallit från sin höjd och det romerska verldsriket förlorat sin inre sam-

manhållande kraft, rusade barbariska grannfolk till för att ärfva den tidens

»sjuke man», och södra Europas en gång så blomstrande kulturländer blefvo

skådeplatsen för en förfärlig förstöring och ödeläggelse. I flera århundraden

varade denna öfversvämning. De särskilda folkstammarna, så val de euro-

peiska som de nya öster ifrån invandrade, trängde på hvarandra, och ur

denna förvirring framgick småningom den nya europeiska statsbildningen. I

denna den råa styrkans tid, som historien betecknar med namnet folkvan-

dringarna, funno kultur och vetenskap naturligtvis endast några få tillflykts-

orter. Folken voro försänkta i okunnighet och råhet, och med undantag af

det andliga ståndet var till och med konsten att läsa och skrifva under den

tidigare delen af medeltiden endast känd af några få. Kyrkans tjenare sysel-

satte sig nästan uteslutande med att skrifva offentliga handlingar, andliga och

verldsliga uppsatser samt att kopiera biblar och andra handskrifter. Kejsare

och furstar valde bland dem sina kanslerer, handsekreterare och notarier.

Obestridligt är, att klostren under medeltiden inlagt stor förtjenst om
bevarandet af den klassiska literaturens qvarlefvor. Deremot bekymrade de

sig föga om deras spridning. Deras trånga uppfattning foreföllo dessa gamla

hedniska och profana verk motbjudande och farliga; också fingo de endast

med högre tillåtelse utlemnas till läsning. Så obekanta och vanryktade voro

de gamla författarna, att vid Yirgilius' namn kunde fästa sig begreppet om en

stor trollkarl. Dessutom var det endast få, som förstodo de gamla, För att

ej tala om grekiskan hade till och med latinet med tiden blifvit så förderf-
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vadt, att man sedermera måste med klassikernas tillhjelp företaga en stor

rensningsprocess för att återställa det i sin gamla gestalt.

Beliofvet af liturgier och undervisningsmedel, äfvensom en önskan att öka

de efter vår måttstock högst oansenliga klosterbiblioteken, måste redan ha

foranledt munkarna att slå sig pä afskrifning af böcker, och denna nyttiga

konst öfvades äfven i de flesta klostren med större eller mindre ifver. Man
syselsatte sig dermed dels för sitt nöjes skull, dels som tidsfördrif, dels som

botöfning och slutligen äfven för att deraf göra sig en inkomst. Afskrifning

af böcker ansågs dessutom som ett förtjenstfullt verk och gjordes inom flera

klosterordnar till och med till regel. Vanligtvis delade man arbetet så, att

den ene kollationerade och rättade den andres arbete; somliga skrefvo texten,

andra målade begynnelsebokstäfverna, andra äter ritade randornamenten o. s. v.

Derigenom fick utsiringskonsten allt mera insteg och allt större utbildning.

Med undantag af de smä undervisningsböckerna illustrerades nästan allt, och

de bästa af dessa skriftalster, med sina fina, praktfullt kolorerade miniatyr-

målningar, rika sirater och förgyllningar, voro verkliga praktstycken, som i

de få exemplar, som finnas i behåll, ännu i dag väcka vår beundran. Dessa

lyxskrifter voro dock naturligtvis mycket dyra, da redan ett helt enkelt hand-

skrifvet verk måste varit en dyrbar affär. De kunde derför också endast

finna köpare bland furstliga och andra rika personer och inrättningar. Med
undantag af de få lärda, som ej ens de mörkaste tiderna saknade, voro de,

som kände behof af böcker, lätt räknade. Den stora massan af folket och

adeln sjelf voro råa och okunniga och bekymrade sig föga om att genom läs-

ning skaffa sig något vetande, ja, de kunde ej ens läsa.

Efter hand togo dock sakerna en bättre vändning; emot slutet af ll:e

århundradet började en ny andlig rörelse göra sig förnimbar, och gick från

denna tid småningom, men oafbrutet framåt. Det var i synnerhet benediktin-

munkarna, som vid denna tid höjde vetenskaperna ur deras lägervall. De-

ras rikedom gjorde dem oberoende, och de bästa hufvudena begåfvo sig till

deras kloster. Afven yttre omständigheter inverkade gynsamt på kulturut-

vecklingen, och först och främst korstågen. Korsfararna hade sett och lärt

mycket i österlandet, och de på detta sätt vunna insigterna förde de med sig

hem. Handelsförbindelser anknötos med Orienten, och många städer blefvo

på detta sätt rika och blomstrande. Med välståndet följde äfven kärlek till

vetenskaperna. Högskolor uppstodo först i Italien och snart derefter äfven i

Frankrike och Tyskland. De gamla klassikerna blefvo åter framdragna, lästa,

förklarade, uppstälda som mönster och civilisation och bildning genom dem
höjda. A andra sidan utöfvade äfven krutets införande ett mildrande infly-

tande på den europeiska menskligheten. Röfvarriddarnas . borgar föllo för

denna nya kraft, och den råa tapperheten upphörde småningom att anses som

manlighetens ideal.

Under denna framåtskridandets tid uppsköt som den nyvunna kulturens

blomma boktryckarkonsten, och dermed voro de redan gjorda eröfrin-

garna ej mindre än det ytterligare framåtgåendet betryggade och ett återfall
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omöjligt. Framträdande i ett synnerligt gynsamt ögonblick, blef denna upp-

finning en vändpunkt i mensklighetens historia. Genom henne blefvo vetandets

skatter alla menniskors och tiders gemensamma egendom; hon först möjlig-

gjorde ett egentligt samlif mellan folken. Alla tänkande menniskor blefvo,

som Herder säger, en enda allmännelig synlig kyrka, i hvilken pressen inta-

ger det menskliga ordets ställe. Icke mindre skönt och träffande betecknade

Luther den nya konsten som en menniskans andra återlösning. Det var i

sjelfva verket också, som om menniskoanden. plötsligt, liksom genom en troll-

makt, befriat sig från gamla fjettrar och band; men trollmakten var det ny-

vaknade forskningsbegäret, aningen om en bättre framtid. Huru välkommen

och tidsenlig den nya konsten var, visar hennes märkvärdigt hastiga utbred-

ning. Ty tio år hade knapt förflutit sedan hennes uppträdande i Mainz,

förr än man redan i flera tyska städer, i Paris, Buda i Ungarn m. fl.

tryckte alla slags böcker; snart tog äfven Italien del i den stora rörelsen,

och de alster, som utgingo från Aldernas pressar i Yenezia och många
f.ndra berömda boktryckares officiner, visa redan tidigt ett betydande fram-

steg i konsten.

Innan vi öfvergå till den stora uppfinningen, skola vi dock först kasta

en blick på bokväsendet i allmänhet, såsom det gestaltade sig före medlet af

15:e århundradet. Sedan det 13:e seklet hade äfven lekmän börjat syseisätta

sig med bokafskrifning och bokhandel. De kallades bibliatores eller, när

de studerat, clerici. De bildade vanligen korporationer och voro vid hög-

skolorna, sådana som de i Paris, Bologna och Wien, stälda under universitets-

styrelsernas uppsigt. Men oaktadt allt flera händer egnade sig åt denna in-

dustri, höllo sig dock bokprisen, i följd af det ökade behofvet, fortfarande

höga, så att myndigheterna till och med på ett och annat ställe, för att åt-

minstone göra de för de kyrkliga förrättningarna och skolundervisningen oum-

bärliga böckerna lättare åtkomliga, ansågo sig böra fastställa taxor derför.

Sådana taxor funnos t. ex. ännu i Paris, då de första tryckta böckerna kommo
i bokhandeln, men blefvo naturligtvis snart obehöfliga. Det enda möjliga

medlet att göra de handskrifna verken något billigare, nämligen förkortnin-

gar, användes också ofta vid afskrifvandet af mycket lästa arbeten. Dessa

abbreviationer blefvo dock ett verkligt ondt och gingo stundom så långt, att

vi nu för tiden, för att kunna läsa sålunda affattade böcker, måste särskildt

lära oss deras betydelse.

Huru under sådana omständigheter den tidens bibliotek skulle vara be-

skaffade, låter lätt tänka sig. En boksamling af 100 band ansågs redan för

någonting utomordentligt; berömda vetenskapsmän skattade sig lyckliga att

ega tio eller tjugu böcker och måste ofta sjelfva förnöta tid med att afskrifva

dem. Genom gåfvor af handskrifter kunde en hvar blifva en välgörare; fäder

kunde dermed gifva sina döttrar en hemgift, gäldenärer skaffa sig penningar,

och döende gjorde ofta en bok till föremål för en särskild testamentarisk an-

ordning. Dyra böcker blefvo ofta i kyrkor och bibliotek fastlästa vid tunga

kedjor. Ej sällan utlånade man böcker på lifstid eller bestämd tid mot ränta
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eller hyra. Dessa låneafgifter voro dock alltid så höga, att den obemedlade

ej kunde tänka på att bestå sig nöjet att läsa böcker. Bokförsäljningen

och utlåningen af böcker voro en binäring för pergamentshandlarna, som på
messor och marknader hade sina salubord i kyrkorna.

Boktryckarkonsten fann sålunda vid sitt uppträdande tusentals händer

syseisatta med afskrifning af böcker. Endast i Paris skola då mer än sex

tusen personer haft sitt uppehälle af detta yrke. En stor del af dem beröf-

vades nu sitt dagliga bröd, och det kan derför ej förvåna, att den nya kon-

sten i början af dem utmålades som ett djefvulens verk och anskriet blef så

högljudt, att Frans I 1535 såg sig föranledd att förordna, att inga boktryc-

kerier skulle få upprättas i Frankrike och att de redan anlagda genast skulle

nedläggas. Förbudet blef dock ej af lång varaktighet. Det gick med det

15:e århundradets stora uppfinning på samma sätt som med uppfinningen af

ångmaskinen: man lärde sig småningom inse hennes välgörande verkningar.

Förbittringen lade sig, och många af de bokafskrifvande klostren och lek-

männen anlade sjelfva tryckerier. Flera af de namngifna första boktryckarna

hade förut varit afskrifvare.

Boktryckarkonstens hastiga utbredning gynnades äfven af några andra

omständigheter. Ar 1453, således endast några få år efter Gutenbergs upp-

finning, intogs Konstantinopel af turkarna, och de grekiska lärda, som voro i

besittning af forntidens klassiska skatter, flydde för halfmånen till vesterlandet.

De verkade här som lärare vid universitet och skolor, hvilka i dem erhöllo de

yppersta kommentatorer af de gamla grekiska författarna. I utbredandet af

deras verk fann den unga pressen genast en på en gång lönande och ärofull

syselsättning; de första italienska boktryckarna egnade sig ifrigt deråt, och

sålunda måste en händelse, som tycktes bestämd att ohjelpligt förstöra konst

och vetenskap, endast blifva ett medel för deras omplanterande i en tacksam-

mare jordmån.

Reformationen indrog pressen ännu mera i det verkliga lifvets krets och

begagnade sig af honom som ett mäktigt stridsvapen. Den tid, som följde

närmast på boktryckarkonstens uppfinning, var dessutom en på stora män
och stora framsteg i vetenskap, konst och upplysning rik tid; många af de

första boktryckarna * voro sjelfva i intellektuelt hänseende utmärkta personlig-

heter. Intet under således, att den nya konsten trifdes och växte och inom

kort uppnådde en höjd, som ännu i dag måste väcka vår beundran.

Tryckkonstens begynnelse. Liksom det sällan händer, att en konst

plötsligt och oförberedt uppträder, lika så öfvade man äfven redan långt före

boktryckets uppfinning vissa konster, hvilka kunna anses som dess föregån-

gare och med en viss kulturhistorisk nödvändighet slutligen måste leda till

dess upptäckande. Vi ha sett, att redan de äldsta bland de odlade folken

slogo mynt samt begagnade sigill, stämplar, patroner och rörliga alfabet, och

särskildt kan det i viss mening sägas, att boktrycket omedelbart vuxit ut ur

träsnidarkonsten. Träsnideriet sjelft var dock då ännu en helt ung konst,
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ty dess begynnelse kan knapt spåras längre tillbaka än till omkring år

1400. Yäl veta vi nu mera, att kineser, hinduer och andra folk långt förut

med skurna ,trätaflor tryckte ej blott skrifter och bilder, utan äfven mång-

färgadt papper och tyg; men med den ringa kännedom, man då egde om
aflägsna länder, är det mycket osannolikt, att träsnittet blifvit från Asien

infördt till Europa. Långt sannolikare är då, att konsten att i upphöjdt ar-

bete på trätaflor utskära figurer och sedermera med tillhjelp af oljesvärta

göra afdrag deraf på papper är en sjelfständig vesterländsk uppfinning, och

om vi ej kunna nämna någon viss uppfinnares namn, har detta sannolikt sin

grund deruti, att hon ej framgick ur konstnärshänder, utan såg dagen i några

simpla handtverksarbetares verkstäder.

Men har man tillfälle att genomgå samlingar af gamla bildverk, skall

man lätt öfvertyga sig, att äfven träsnittet blott var ett af medlen för deras

åstadkommande, om det också till slut blef det hufvudsakligaste. Det vill

då synas, som tryckmetoderna ursprungligen grundat sig på användandet af

metaller, i hvilket fall de väl enklast och närmast vore att härleda från de

gamla guldsmederna och ciselörerna. Det är också ett väl bestyrkt förhållande,

att Gutenberg under sina första arbeten och försök i Strassburg begagnade

sig af en guldsmeds biträde. Man eger från samma tid kopparstick och aftryck

af punsade plåtar, och nyligen har äfven blifvit bevisadt, att många af de

bildtryck, som hittills gått och galt för träsnitt, äro aftryck af upphöjda plåtar

i mjuk metall. Men då sådana tryck med den då varande trycksvärtan voro

af sämre beskaffenhet, kommo trästockarna allt mer i bruk.

Det arbetades sålunda på olika sätt för att fylla ett behof af bilder, som
efter allt utseende måste ha varit oerhördt. Ty konsten måste på en gång

tjena Gud och den lede fienden: hon måste på en gång skaffa andaktsbilder

och spelkort. Presterskapet lät intet tillfälle gå sig ur händerna att sprida

de förra bland folket; det var små andaktsböcker i bildform, de enda möj-

liga på en tid, då den stora massan ej kunde läsa. Tillverkarna af dessa

artiklar kallades brefmålare, sedermera breftryckare och il lu mini st er.

I Nederländerna och Tyskland uppstod en mängd gillen af sådana konstför-

vandter, och i dem har man att söka boktryckets omedelbara föregångare, ty

de voro de första, som i trä skuro skrift, den de sedan tryckte. I början

gick man härvid ej längre, än att man under bilden i grofva drag utskar

namnet på det helgon eller den person, han skulle föreställa. Sedermera kom

dock mera text till; man anbragte under och omkring bilderna tänkespråk,

verser och beskrifningar, och slutligen växte han i de större bildverken till

den grad ut, att han stundom upptog hela sidorna. Man måste den tiden

funnit ett ej mindre nöje i dessa alster än nutidens allmänhet i de illustre-

rade tidningarna och familjjurnalerna, ty äfven efter boktryckarkonstens

uppfinning fortlefde detta slags literatur ännu en lång tid, dock med den skil-

nåden, att öfver- och underskrifterna nu mera åstadkommos med gjutna stilar.

Sedan man en gång blifvit så förtrogen med träsnittet och tafletrycket,

skulle det varit underligt, om man ej äfven på samma väg sökt åstadkomma
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små skrifter, livartill inga bilder behöfdes. Det var i sjelfva verket också

livad dåtidens industri gjorde. Man tryckte nämligen med trätarior små skol-

böcker och framför allt latinska grammatikor eller s. k. do na ter, så be-

nämda efter Aelius Donatus, en romersk grammatiker i fjerde århundradet,

ur livars arbete man för skolornas bruk gjort ett utdrag, som under medel-

tiden i hela Europa begagnades och kallades Do na tus pro puerulis. Skol-

böckernas bestämmelse är vanligen att bli slitna i trasor, och medeltidens

skolungdom har äfven så väl sörjt för, att också dessa gamla xylografiska

donater skulle i detta hänseende uppfylla sin, att nu mera endast några få

fragment deraf finnas i behåll.

Från denna period af den xylografiska literaturen ega vi, utom några få

originalträtaflor, endast vid pass tretio olika verk af dels verldsligt, dels and-

ligt innehåll och räknande från några få ända till femtio blad, dessutom

ungefär lika många lösa träsnittsblad med text samt några kalendrar. Ett

sådant minnesmärke af den gamla tryckkonsten är den berömda Fattigbibeln,

Biblia pauperum, en samling af 40 efter fönstermålningar i klostret Hirschau

gjorda afbildningar ur Gamla och Nya testamentet. Detta gamla tryckverk

är nu så sällsynt, att en engelsk hertig en gång betalade ett exemplar med
210 pund sterling (3,780 rdr). Närbeslägtad med Fattigbibeln och egentligen

blott en utvidgning af honom är Salighetsspegeln, Speculum humanas s al-

va tio n is. Till de mest omtyckta af medeltidens tafletryck hörde dö ds dan-
sarna, afbildningar, på hvilka döden i allahanda skepnader ses dansa till

grafven med personer af alla stånd och åldrar. Dessa och andra af bilder

och text bestående verk, såsom Konsten att dö, Ars moriendi, Antikrist

m. fl., blefvo äfven efter boktryckets uppfinning många gånger på nytt upp-

lagda, Texten till dessa nya upplagor är naturligtvis uppsatt méd gjutna stilar.

Sålunda se vi strax före det egentliga boktryckets uppkomst nästan all-

deles samma förfarande användas, som kineserna redan århundraden förut

begagnat och ännu i dag bibehålla. Man hade utom de vanliga handskrifna

böckerna en och annan, som hvarken var skrifven eller i egentlig mening

tryckt, ty om också några med press åstadkomna gamla trätafletryck fin-

nas, kunna dessa mycket väl sedermera tillkommit, Det gamla förfarings-

sättet liknade det, som man nu mera i tryckerierna kallar »afklappiiing»

:

på den med en svärta af olja och sot öfverdragna bild- eller skrifttaflan

lade man ett pappersblad, som man derefter med en boll gned eller med
en borste klappade mot taflan. Man bearbetade dock ej bladets båda si-

dor, utan lemnade baksidorna otryckta, Skulle deremot bladen bringas i

bokform, hopklistrade man dem två och två med baksidorna emot hvar-

andra,

Som prof på dessa gamla tafletryck meddela vi dels ett parti ur ett blad

af den ofvan nämda Fattigbibeln (fig. 490), dels ett blad ur Johannes Regio-

montanus' kalender, som likaledes trycktes med trätaflor och, då han först

1473 utkom, bevisar, huru länge de äldre metoderna för skriftens mångfaldi-

gande ännu fortlefde vid sidan af trycket med rörliga typer.

Uppfinningarnas bok. I (u. 2). «j4:
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Trycket med rörliga typer. Från tafletryek till tryck med rörliga typer

är blott ett steg. Tänker man sig nämligen en trycktafla sönderdelad i sina

särskilda bokstäfver, är klart, att man sedermera skall kunna åter sätta ihop

dessa samma bokstäfver i hvilken ordning man behagar och sålunda bilda en

ny text. I hvilken hjerna denna fruktbara, om Columbus' ägg erinrande tanke-

först upprunnit och hvem äran tillkommer att först ha satt honom i verket,,

derom har förts en lika långvarig som liflig strid. Tyskland, Holland och Ita-

lien halva alla tre med mer eller mindre framgång gjort sina anspråk gällande.

Italien har tidigast måst rymma fältet, medan holländarna, trots de ifrigaste

ansträngningar att åt sitt land bevara uppfinnaräran, sett sina anspråk inför-

våra dagars forskning ohjelpligt blekna och falla till stoft. Tyskland ensamt

står qvar på platsen. Men frågan var dermed ännu ej afgjord. Till striden

om landet, hvar den stora uppfinningen blifvit gjord, har äfven kommit en

strid om staden och personen. Vid sidan af Mainz ha Bamberg och Strass-

burg höjt sina anspråk, och vid sidan af Gutenberg ha Fust, Schöffer, Pfister

och Mentel nämts som de rätta uppfinnarna. Afven denna del af saken är

dock nu bragt på det rena genom den nyaste forskningens oförtröttade kri-

tiska undersökningar, och det är nu stäldt utom allt tvifvel, att boktryckar-

konstens sannskyldige uppfinnare är Johann Gensfleisch, kallad Guten-
berg.

En kort öfversigt af denna strid skall ej

sakna intresse. Hvad då först och främst Strass-

burgs anspråk beträffar, låter det ej förneka

sig, att denna stad intager ett vigtigt rum i

uppfinningens historia, då Gutenberg en följd

af år bodde der och der äfven högst sannolikt

utförde de förarbeten och försök, hvilkas frukter

först senare och på en annan ort mognade.

Iden var måhända redan nu funnen, men de

tekniska medlen för dess verkställande sökte

han ännu allt jemt. Härmed ville dock strass-

burgarna ej låta sig nöja. De antogo allmänt,,

att uppfinningen i hela sin utsträckning blifvit

hos dem gjord, och firade äfven 1640 med stor

Ett gammalt tryckeri, ståt hennes andra jubileum. Om uppfinnarnas

namn voro dock ej alla ense. Medan en del

höll fast vid Gutenberg, firade en annan del stadens förste kände boktryc-

kare, Johann Mentel, som den verklige uppfinnaren. Denne Mentel, hvars

namn först 1466 förekommer, skulle ha gifvit Gutenberg förtroende af sin

uppfinning, hvarpå denne skulle begifvit sig till Mainz och der sedermera i

förening med Fust tillgodogjort den samma. Denna helt och hållet ur luften

gripna historia får ett visst intresse derigenom, att hon utgör en af flera så-

dana sagor, der ett sviket förtroende och en stöld spela en framstående rol

och hvarpå vi strax skola få se ett annat ännu ryktbarare exempel. Strass-

Fi£. 492.
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burgs ställning till uppfinningen liar för öfrigt blifvit fullkomligt utredd ge-

nom det 1745 gjorda fyndet af handlingarna i den rättegång, som 1439 an-

hängiggjordes mot Gutenberg af arfvingarna till en viss Andries Dritzehn,

under flera ar hans kompanjon och medarbetare, och hvarom vi längre fram-

ta tillfälle att närmare tala.

Liksom Strassburg för Mentel, kämpade Bamberg för sin AlbrechtPfi-
ster. De skäl, hvarpå den baierska staden stödde sina anspråk, voro, att

Pfister tryckte samtidigt med Gutenberg, Fust och Schöffer, att han redan

1455, således ett år innan Gatenbergs stora latinska bibel utkom, från sitt

tryckeri i Bamberg utgifvit den äldsta tryckta tyska bok, ett upprop till kri-

stenheten mot turkarna, som nyss intagit Konstantinopel. Det är. dock nu

mera utreclt, att Pfister, ursprungligen en xylograf, varit en af Gutenbergs med-

arbetare, som omkring 1453 bosatte sig i Bamberg och der upprättade ett

tryckeri för egen räkning. Pfisters typer likna också de första gutenbergska

missaltyperna. Erinras bör dessutom, att Gutenbergs första jätteverk, den

42-radiga bibeln, visserligen först 1456 utkom, men redan året förut var fär-

digt från trycket, och medan detta stora arbete pågick, hade han under tiden

utfört ett antal småtryck, såsom aflatsbref på pergament. Af dessa finnes

ännu qvar ett, som är särskildt märkvärdigt derför, att det är försedt med
det äldsta typografiskt tryckta årtal man känner: årtalet 1454.

Men de, som mest hårdnackadt förfäktat sina anspråk på prioritet i af-

seende på uppfinningen af boktryckarkonsten, äro dock holländarna. De fira

sin egen förgutenbergske uppfinnare: Lo urens Janszoon Co s ter, och upp-

finningsorten är, om man får tro dem, Haarlem. Det märkvärdiga är emel-

lertid, att i mer än hundra år ingen, ej ens i sjelfva Holland, visste, att upp-

finningen var en infödd holländska. Ingen af den tidens författare, ingen af

de äldsta holländska boktryckarna hade den minsta aning derom; eljest skulle

de utan allt tvifvel enligt tidens sed i slutraderna af sina verk protesterat,

mot den då ännu allmänna föreställningen, att konsten härstammade från

Mainz. Först omkring medlet af 1500-talet uppkom i Haarlem en sägen,,

att »print»verk der under förlidet sekel skulle blifvit utförda, och denna sägen

hade sedermera af en namnkunnig holländsk läkare och författare Adria-
nus Juni us (eljest de Jonghe) blifvit upptagen och utbildad i den latin-

ska beskrifning öfver Holland, han mellan åren 1566 och 1570 nedskref och

som 1588 under titeln Batavia utkom i Leijden. Sedan författaren här i

förbigående sjelf uttalat den farhågan, att han skulle nödgas predika for döfva

öron, då den åsigten, att boktryckarkonsten blifvit uppfunnen i Mainz, »vore

hos allmänheten så djupt rotad, att hvarken hacka eller spade förmådde upp-

rycka henne», berättar han: För etthundra tjuguåtta år sedan (1440) bodde i ett

vackert hus vid stora torget i Haarlem midt emot det kungliga palatset en

viss Lourens Janszoon Coster. Då han en dag efter sin vana promenerat i

skogen utanför staden, hade han roat sig med att af bokbark skära några

bokstäfver, hvarmed han sedermera, liksom med ett sigill, tryckt några rader

på ett papper för att tjena till förskrift åt hans barnbarn. Som ett fyndigt
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hufvud, hade lian sedermera fallit på liögre idéer. Han liade nämligen först

ocli främst uppfunnit en tjockare och varaktigare svärta och derefter tryckt

hela blad med bilder jemte bifogad text. Den första på detta sätt tryckta

bok hade varit Salighets spegeln. Sina trätyper hade han sedermera utbytt

först mot typer af bly och sedan af tenn. Hans affär blomstrade och växte

så i omfång, att han måste skaffa sig medhjelpare. Bland dessa hade, ty värr,

befunnit sig en viss Johannes. Om denne, »såsom man förmodat», hetat Faust

eller varit någon annan Johannes, det vill Junius ej närmare undersöka; nog

utaf, denne olycksalige (infaustus) hade, sedan han skaffat sig tillräcklig insigt

i boktryck och stilgjutning, julnatten, då alla menniskor voro i mässan, brutit

sig in i tryckeriet, packat ihop stilar och verktyg och med sitt byte skynd-

samt tagit till flykten. Han hade först begifvit sig till Amsterdam, derefter

till Köln och slutligen till Mainz, der han öppnat en verkstad och skördat

frukterna af sin stöld. Märkvärdigt nog hade Coster af denna motgång blif-

vit så modfäld, att han ej längre brytt sig om att fortsätta en handtering,

som visat sig så indrägtig. Det stilförråd, som tjufven lemnat qvar, hade blif-

vit nedsmält, och af massan hade förfärdigats två stora vinkannor, hvilka, sä-

ger Junius, »ännu i dag förvaras i det lourensska huset». Berättelsen säger

han sig ha hört af gamla trovärdiga personer, i synnerhet af sin lärare, Claes

Gael, hvilken som gosse känt en gammal 80-årig bokbindare, Cornelis, som i

sin ungdom arbetat på Lourens' tryckeri.

Denna Junius' berättelse har många svaga sidor, och kritiken har ej under-

låtit att uppvisa dem. Först och främst eger då det märkliga förhållandet

rum, att under namnet Coster gömmer sig ej en, utan två alldeles olika per-

soner. Junius och de förfäktare af Haarlems anspråk, som följa honom, mena

nämligen med sin Coster en ljusstöpare och värdshusvärd (herbergier) vid

namn Lourens Janszoon, som lefde i senare hälften af 15:e århundradet, me-

dan en annan del af costerianerna som den sannskyldige uppfinnaren ära en

viss Louwerijs Janszoen, rådman (schepen) och värdshusvärd, som lefde i förra

hälften af samma sekel. Men det vill sig nu emellertid ej bättre, än att, hvil-

kendera personen man än bestämmer sig för, det med bibehållande af Junius'

datum för uppfinningen, 1440, befinnes alldeles omöjligt, att någondera af dem
kunnat vid denna tid uppfinna boktryckarkonsten eller öfver hufvud någon-

ting. Den vetenskapliga kritiken har nämligen med obevekliga data, hemtade

ur gamla kyrkböcker och andra urkunder, visat, att den senare af de båda

kandidaterna till uppfinnaräran, rådmannen Louwerijs Janszoen, aflidit 1439,

således ett år innan han gjort den namnkunniga promenaden i Haarlems skog,

och hvad ljusstöparen Lourens beträffar, är det lika säkert faststäldt, att hans

lif infaller mellan 1436 och 1483, samt att han således, när han åt sina barn-

barn med barktyper tryckte förskrifter, var 4 år gammal. Också har man
på en senare tid frångått Junius' datum 1440 och i stället antagit året 1423

som uppfinningens sannskyldiga födelseår, en förbättring, hvarigenom man dock

endast invecklat sig i nya svårigheter. Ej bättre står clet till med Junius' upp-

gift om bokbindaren Cornelis, som i sin ungdom skulle arbetat på Costers tryc-
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keri och hvars utsago ligger till grund för hela berättelsen och på samma

gång för Haarlems anspråk. Det visar sig nämligen, äfvenledes genom utdrag

ur gamla handlingar, att han aflidit 1522, och då han enligt Junius vid sin

död skulle varit 80 år gammal, var han naturligtvis 1441, då stölden begicks

och tryckeriet i följd deraf nedlades, ännu ej född.

Största anledningen att misstänka hela berättelsen och deruti se ett på den

tiden ej ovanligt pia fraus får man dock, när man läser den kuriösa historien om
stölden. Junius nämner väl ej bestämdt Johann Faust eller Fust som gerningsman-

nen, och han har sina goda skäl dertill, men han framställer det som en af några

hyst förmodan. Hvem var nu denne Faust han menade? Helt säkert ingen annan

än samme rike borgare i Mainz, som tio år derefter blef Gutenbergs förlags-

man och några år senare Schöffers svärfader. Denne man skulle nu som en

vandrande gesäll begifvit sig till Haarlem, skaffat sig anställning på Costers

tryckeri och, sedan han lärt sig konsten, en vacker natt begifvit sig utaf med hela

tryckerimaterielen, hvarefter han 1442 upprättat ett eget tryckeri i Mainz.

Orimligheten af hela denna historia springer så klart i ögonen, att det knapt

behöfver erinras, att Mainz sjelft, så stolt öfver sina typografiska anor, ej känner

något boktryckeri inom sina murar förr än år 1450. Men måhända innehåller just

denna berättelsens senaste del, med all sin äfventyrlighet, klaven till hela den

dunkla och förvirrade gåta, som det haarlemska anspråket företer. Vi ha sett,

huru strassburgarna af patriotiska skäl sökte åt sin stad i Mentels person till-

erkänna äran af att ha gjort den stora upptäckten och för den skull lätoJohann

Gutenberg spela samma rol hos Mentel som Johann Faust skulle ha utfört i

Haarlem. Båda förbrytarna begifva sig med sin röfvade skatt till Mainz.

Man kunde ej förneka, att den senare staden kunde uppvisa de sakliga bevis

för sin prioritetsrätt, som man sjelf saknade, och Önskade derför genom en

förmedlande länk anknyta den påstådda uppfinningen i sin egen stad med

dess verkliga bestånd i den andra. På samma sätt har det säkerligen gått

till i Haarlem. Missförstådd patriotism har både gifvit upphof till och under-

hållit en villfarelse, som, länge omfattad och bekämpad, slutligen blifvit i

våra dagar underkastad en skoningslös kritik och af henne ohjelpligt neder-

gjord. Tilläggas bör, att den, som mest bidragit till detta resultat, är, ej en

tysk, utan en holländsk vetenskapsman*).

En stor del af den lärda och bildade verlden i Holland hade emellertid

gjort det till en hederssak, ja, till en nationaisak att upprätthålla sitt lands

anspråk på äran af den stora uppfinningen. En mängd skrifter för och emot

utkommo redan från 1628. Som det var att vänta, när nationela känslor voro

med i spelet, fördes striden ofta med stor häftighet, ej sällan med bittert hån,

ty en stor del af holländarna tager ej Junius' berättelse som en af dikt och saga

kringspunnen kärna, hvaruti någon sanning möjligen skulle kunna finnas, utan

tror på hennes minsta bokstaf och har ej ens ratat den orimliga stöldhistorien.

Sedan ett lärdt samfund i Haarlem utsatt ett pris för det bästa försvaret af de

*) Yan der Linde: De Haarlemsche Costerlegende. 's Gravenhage 1870.
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holländska anspråken ock 1816 dermed belönat ett af Koning i Amsterdam

utgifvet arbete i ämnet, faststälde en för ändamålet nedsatt komite 1423 som

året för Costers uppfinning, ock 1823 den 10 ock 11 juli firades nu en stor

jubelfest i kela Holland, ock i synnerhet i Haarlem, der man i skogen, kvarest

Coster af bark skulle skurit sina första typer, uppreste ett monument till före-

vigande af händelsen, 1856 åtföljdt af ett annat, som fick sin plats på stora

torget i Haarlem ock var ämnadt till en protest mot de båda gutenbergssta-

tyer, som emellertid blifvit uppresta i Strassburg ock Mainz, ock en tredje,

som man koll på att uppresa i Frankfurt.

De enda afgörande bevisen, verkliga af en Coster utförda typografiska

tryck, ka holländarna ej kunnat uppvisa. Donaterna, som enligt Ulrich Zell

skulle gifvit Gutenberg första tanken på de rörliga typerna, voro, som visett,

inga typografiska, utan xylografiska arbeten, s. k. tafletryck, ock de fyra uppla-

gorna af Saligketsspegeln, två latinska ock två holländska, som utgifvits

for costerska tryck, kar den störste kännaren af de holländska inkunablerna,

den för några år sedan aflidne k. bibliotekarien i Haag J. W. Holtrop, förklarat

tillköra en senare tid. Hade kolländarna för öfrigt verkligen uppfunnit den stora

konsten, återstår att förklara det besynnerliga förkållandet, att de låtit henne

under ett hälft sekel åter insomna ock så djupt, att först hundra år

derefter ett dunkelt minne vaknar af en så stor händelse. Verkliga

förkållandet är, att de nederländska städerna, liksom det öfriga

; Europa, fingo sina första boktryckare från skolan i Mainz, nämligen

Utreckt ock Aalst 1473v Löwen 1474, Briigge ock Bruxelles 1476,

Antwerpen 1482 ock först 1483 jemte Leijden ock Gent Haarlem.
Att Mainz är boktryckarkonstens moderstad, kan nu mera anses för ett

väl bestyrkt sakförhållande. För Mainz och dess rätt hafva sedan konstens

äldsta tider en mängd ej blott tyska, utan äfven italienska, franska, spanska,

engelska ock nederländska författare uttalat sig. De vigtigaste af dessa utta-

landen, emedan deras författare antingen voro samtidiga med uppfinningen

eller stodo henne till tiden mycket nära, äro följande två utdrag ur ett par

garnla krönikor. I den af obekant kand skrifna Cronica van der killigen

Stat van C ollen, tryckt 1499 i Köln, finner man följande ställe:

»Om boktryckarkonsten. När, kvar ock genom kvilken denna out-

sägligt nyttiga konst att trycka böcker blifvit uppfunnen. Item, denna

högvördiga konst är allra först uppfunnen i Tyskland i Mainz vid Rhein, och

det är för den tyska nationen en stor ära, att sådana sinnrika menniskor der

finnas. Och detta har skett omkring anno Domini 1440, och från den tiden,

tills man skref 50, blef konsten ock allt.kvad dertill hör undersökt. Och år

1450, som var ett jubelår, började man trycka, ock den första bok, som inan

tryckte, var bibeln på latin, ock kan trycktes med en grof stil, lik den, kvar-

med man nu trycker mässböckerna. Item, ehuru väl konsten är uppfunnen i

Mainz på det sätt, som nu allmänt brukas, så är dock den första före-

bildningen (vurbyldungen) funnen i Holland från (de xylografiska) donaterna,

om der förut blifvit tryckta. Från ock utur dessa kar konsten tagit sitt ur-
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sprung och har blifvit långt mästerligare och subtilare, än detta maner var, och

ju äldre desto konstmässigare. Men den förste uppfinnaren af trycket

var en borgare i Mainz, som var född i Strassburg och hette junker Johann

Gutenberg. Item, från Mainz har konsten allra först kommit till Köln, derefter

till Strassburg t)ch vidare till Yenezia; Denna konstens begynnelse och fort-

gång har blifvit mig muntligen berättad af den hedervärde mäster Ulrich Zell

från Han au, som ännu, 1499, är boktryckare i Köln och genom hvilken kon-

sten kommit till Köln. Item finnes väl ännu en del förvetet folk, som säger,

att man äfven förut tryckt böcker; men detta är icke sant; man finner ej i

något annat land böcker, som äro tryckta vid denna tid. »

Det andra samtidiga eller nästan samtidiga intyget finna vi i abboten

Tritheims på latin skrifna annaler. Den lärde munken, som lefde från 1462

till 1516, yttrar vid året 1450: »Vid denna tid blef clen beundransvärda, hit-

tills oerhörda konsten att trycka med särskilda bokstäfver uppfunnen

och uttänkt af en borgare i Mainz, Johann Gutenberg. Sedan han derpå

tillsatt nästan hela sin förmögenhet och det oaktadt, i anseende till de många
svårigheterna, lidit brist än på det ena och än på det andra, så att han re-

dan tänkte upphöra med alltsammans, lyckades han slutligen genom en annan

mainzborgares, Johann Fusts, råd och förskott att bringa henne till stånd.

Men detta sätt att trycka hade så många svå-

righeter, att de på bibeln redan användt 4000

gulden, innan ännu det tolfte folioarket var fär-

digt. Men Peter SchöfFer, först Johann Fusts

tjenare och sedan hans måg, uppfann ett lät-

tare sätt att gjuta. Men de första upp-

finnarna bodde i Mainz i ett hus, »zum Jimgen», Fig. 494. Yersaler.

som häraf fått namnet »Tryckhuset».

Detta »Druckhaus zum Jungen» finnes ännu i dag, och 1856 gjordes der

ett intressant fynd. Längst ned i ett förfallet källarhvalf fann man nämligen

tvärbalken till en tryckpress med sin skrufmutter och följande inskurna in-

skrift: »J. G. 1441» — alltså en talande tunga från boktryckarkonstens

äldsta dagar.

Gutenberg hette sålunda den man, som uppfann boktryckets världs-

historiska konst, och om vi också om hans personliga förhållanden och öden ej

veta synnerligt mycket, känna vi dock, att han nästan hela sitt lif igenom

hade att kämpa med hinder och svårigheter, såsom brist på medel och men-

niskors trolöshet. Så mycket beundransvärdare är derför hans årslånga, ihär-

diga arbete på utbildningen af sin ide, hans okufvade mod under de hårda

slag, hvaraf han gång på gång drabbades.

Henne Gudenberg eller Johann Gutenberg härstammade från den

mycket gamla och ansedda patricierslägten Gensfleisch, som redan i 13:e år-

hundradet förekommer. På mödernet härstammade han från den lika gamla

adliga familjen zum Thurm, sedermera Gutenberg. Hans fader var Fri el e

eller Friedrich Gensfleisch, hans moder Else Weirichin zum Guden-
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berg. Hon medförde i hemgift åt sin man gården zum Gudenberg i Mainz,,

och genom föreningen af detta namn med sin faders förde uppfinnaren namnet

Henne Gens fl ei sch zum Gutenberg. Han Föddes i Mainz efter all sanno-

likhet i slutet af 14:e eller senast i de första åren af 15:e århundradet. En
allvarsam resning, som Mainz' borgare 1420 gjorde mot de patriciska släg-

terna, tvang äfven familjen Gensfleisch att gå i landsflykt. Först fjorton år

derefter dyker Gutenberg åter upp i Strassburg och ar, då vi nu göra hans.

bekantskap, en obemedlad man, som i hemlighet syseisätter sig med åtskilliga

mekaniska handteringar. Huru han som ädling kommit att vända sig åt detta

håll och' förskaffa sig de derfor erforderliga kunskaperna, är lika dunkelt som

hela hans ungdomshistoria. Visst är blott, att han nu begagnade de insigter,,

som han måhända förut under lyckligare omständigheter för sitt nöjes skull

förvärfvat sig, för att bereda sig in-

komster. Att äfven andra voro öfver-

tygade, att man med tillhjelp af hans

kunskaper kunde förtjena penningar,,

bevisar ett kontrakt, som han på de-

ras begäran ingick med tre personer och

enligt hvilket han mot en viss summa
skulle lära dem slipa ädelstenar och

foliera speglar.

Under det deraf föranledda fliti-

ga umgänget med Gutenberg märkte

dock snart bolagsmännen, att han i

hemlighet syselsatte sig med ännu en

annan konst och bådo honom enträ-

get, att han skulle meddela dem äf-

ven denna. Gutenberg gick in härpå,

och nuafslöts ett nytt kontrakt emellan

dem. Åtskilliga författare anse troligt,,

att denna hemlighållna konst Tarit

boktrycket, och boktrycket i ett redan

temligen framskridet utvecklingsskede,

och de stöda sig härvid på handlingarna

i den rättegång, som 1439 i Strassburg

anstäldes mot Gutenberg. Dessa märk-

värdiga handlingar, som 1745 af arki-

varien Wenkler och professor Schöpflin

upptäcktes i ett gammalt torn i Strassburg, kalladt «der Pfennigthurm», och

af den senare 1760 utgåfvos på trycket, gifva vid handen, att, sedan en af

bolagsmännen, Andries Dritzehn, 1438 aflidit, dennes bröder stämt Gutenberg

under yrkande, att han måtte åläggas att antingen upptaga dem som bolags-

män i broderns ställe eller till dem utbetala en viss summa penningar. Af
vitnesmålen — man eger sjutton sådana i behåll — framgår, att Gutenberg

Fig. 495. Gutenbergsstatyn i Strassburg.
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låtit bygga en press, som var uppstäld hos Dritzehn. Vid dennes död lågo 1

pressen fyra »stycken», sammanhållna af en ram med skrufvar. Gutenberg,.

som var orolig att hemligheten skulle blifva förrådd, skickade, när han fick

underrättelse om kompanjonens död, ett bud till tryckerilokalen med uppdrag

Fig. 406. Gutenberg-Fust-Schöffermonumentet i Frankfurt am Main.

att taga ut »styckena» ur pressen och åtskilja dem så, att ingen kunde se livad

det varit. Gutenberg hade derpå låtit föra hem till sig de sålunda åtskilda

styckena och i sin närvaro nedsmälta dem. Under förhöret talas dessutom

om penningupplåning till anskaffande af bly, och en guldsmed vitnar, att han
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af Gutenberg bekommit 100 gulden för förfärdigande af saker, som beliöfdes

för tryckning. Som vi redan erinrat, voro den tidens guldsmeder tillika gra-

vörer. Bland vitnena på Gutenbergs sida uppträder ännu en annan guldsmed.

Att pressens mystiska innehåll ej, såsom några förmenat, varit trätaflor eller

trätyper, är sålunda klart. Men livad var det då? Var det graverade plåtar,

eller voro, såsom en annan åsigt sökt göra troligt, de fyra »styckena» ingen-

ting mindre än en tryckform med fyra kolumner rörliga typer och den stora

uppfinningen sålunda redan gjord? Vi svara med en af de nyaste forskarna

i ämnet: »A^i veta det ej. Vid en vetenskaplig, objektiv undersökning är det

alldeles icke frågan, om en oviss sak älven kan vara det eller det, utan livad,

hon verkligen är. Den strassburgska rättegången är icke desto mindre, äfven

utan ett bestämdt tekniskt resultat, af tillräckligt stor vigt för den historiska

undersökningen. Han visar oss i typografins blifvande uppfinnare en ädling,

som tillika är en industriel talang, en man, som både ur intellektuel och tek-

nisk synpunkt uppfyller uppfinningens individuela förutsättningar. Han är

ingen slumpens eller tillfällets uppfinnare, utan en man, som genom allvarligt

begrundande och tekniska försök finner livad han söker. I vetenskapens ögon

är detta enkla sakförhållande mera värdt än en hel skeppslast med afhand-

lingar, fullskrifna med vackra hypoteser, som ej bringa vårt vetande ett enda

steg framåt.))

Det fins ej heller det minsta spår till, att i Strassburg någon verklig

tryckning af böcker kommit till stånd, vare sig nu detta hade sin grund i

apparaternas då ännu mycket bristfälliga beskaffenhet eller i yttre ogynsamma
omständigheter. En af dessa, den verksamme Dritzehns död, synes äfven

hafva ledt till bolagets upplösning.

Från Gutenbergs senare lif i Strassburg känner man endast, att han hade

att kämpa med fortfarande penningförlägenhet. Omkring 1445 synes han ha

lemnat denna stad och begifvit sig tillbaka till sin fädernestad, Mainz. Med
visshet vet man, att han 1448 befann sig derstädes, ty den 6 oktober detta

år lånar han af Rynhard Brömser och Henchin Rodenstein 150 gulden, enligt

livad en af honom denna dag i Mainz utfärdad förskrifning ger vid handen.

»Att detta oupphörliga penniiigbetryck», säger den af oss redan citerade för-

fattaren, »stod i samband med Gutenbergs oförtröttade industriela experiment,

är mycket sannolikt. Utan att naturligtvis känna den bestämda tidpunkt, då

den första tanken på typografin runnit upp i hans hjerna och utan att känna

hans första försök, nalkas vi dock nu det år, då den berömda uppfinningen

var ett afgjordt faktum. Uppfinningen af boktryckarkonsten, enligt Luther

»den sista mot skyn uppslående flamman, innan verlden går under», men i

sjelfva verket morgonrodnaden till en ny skapelse, var 1450 färdig.» Den

pergamentsurkund, som bevisar det, finnes ännu i Mainz och Frankfurt. Han
visar, att Gutenberg i augusti detta år a.fslöt ett kontrakt med en rik mainz-

borgare, Johann Fust, enligt hvilket denne skulle förskjuta honom det nödiga

kapitalet till anläggande af ett tryckeri och sjelf gå i kompani med honom

för uppfinningens tillgodogörande. Johann Fust sjelf var jurist, men hans bror
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Jakob var en skicklig guldsmed, som med sina råd och sin konstskicklighet

som gravör och gjutare kunde vara den nya firman till mycken nytta. Strax

derefter blef äfven den tredje af boktryckarkonstens fäder, Peter Schöffer,

upptagen i Fusts hus. Född i Gernsheim, en liten stad vid Rhein i närheten

af Worms, hade han en tid som afskrifvare uppehållit sig i Paris. Schöffer

var ett ljust hufvud och en utmärkt skönskrifvare och gjorde genom de bi-

drag, han gaf till den unga konstens utbildning, hela företaget så väsentliga

tjenster, att Fust ej blott upptog honom som tredje man i firman, utan äfven

längre fram, 1465, gjorde honom till sin måg.

Sålunda hade • nu omsider intelligens och kapital förenat sig; också

hann boktrycket inom några få år en fulländning, som först under det senaste
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Fig. 497. Facsimile ur den 42-radiga bibeln.

århundradet blifvit öfverträffad. I synnerhet uppnådde stämpelsnideriet och

gjutkonsten, boktryckets egentliga själ, redan i denna första officin en hög

grad af utbildning, hvilket särskildt skall ha varit Schöffers förtjenst. Medan

Gutenberg, enligt det vanliga antagandet, erhöll sina stilmatriser derigenom,

att han hälde smält massa öfver en snidad bokstaf, hade Schöffer uppfunnit

det nu varande sättet att inslå stålstämplar med upphöjda och bakvända bok-

stäfver i kopparplåtar för erhållande af matriser till stilgjutningen, liksom

äfven uppfinningen af en ändamålsenligare metallblandning till stilmassan och

den bättre trycksvärtan skall förskrifva sig från honom. Då han tillika an-

vände sin talang som skönskrifvare till att gifva bokstäfverna en behagligare

form, har han onekligen om uppfinningens utbildning inlagt så stora fortjen-

ster, att efterverlden är honom skvldig tacksamhet.
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Med året 1452 voro sålunda de största hindren undanröjda, och verldens

första boktryckare kunde börja större företag. Ett enda alfabet med väl gra-

verade stämplar kunde* förse dem med många tusen typer af samma form

och storlek. Gutenberg, den outtröttlige, rastlöst tänkande mästaren, som åt

den nya konsten offrat förmögenhet, tid och krafter, stod nära målet och

kunde hoppas att snart få skörda frukterna af sina mödor. Den stora bibeln,

som skulle blifva den nya uppfinningens första större arbete, var nästan fär-

dig och materialet till ännu större arbeten för handen. Genom användande af

boktrycket kunde man åstadkomma böcker till pris, som i jemförelse med den

tidens höga bokpris voro ytterst billiga, och det oaktadt göra en betydlig

vinst derpå. Allt detta skulle dock nu ryckas ifrån honom, just som han var

färdig att utsträcka handen efteT segerpriset!

Fust och SchöfFer voro i besittning af hemligheten, och Gutenberg var

dem nu umbärlig. Den ännu ej fullt färdiga latinska bibeln fick tjena till

förevändning för hans utträngande. Fust påstod, att arbetet kostat för myc-

ket och fordrade tillbaka sina penningar med ränta och ränta på ränta, innan

man ännu hunnit

mämmmtmtfmw ;
p:~s

Åitfur«444 r±d+*rJ^ gulden och erhöll

tUtlUP ftQiur af domstolen det ut-

Pig. 498. Pacsimile ur den 36-radiga bibeln. sla£> ^an Ömkade.

Det innehöll, att

Gutenberg skulle betala eller i annat fall finna sig uti, att det som hypotek

för lånet lemnade tryckeriet öfverginge i Fusts ego. Fust satte sig också nu

i besittning icke blott af hela tryckerimaterielen, utan äfven af hela upplagan

af de färdigtryckta bibelarken.

Detta skedde 1455. Ej långt derefter blef det stora verket, det första,

hvarpå den unga konsten pröfvade sina krafter, färdigt. Det var den stora

latinska bibeln, ett jätteverk i två folianter om vid pass 320 blad hvardera

med en stil, som betydligt skiljer sig från den i hans senare stora arbete Ka-
tolikon. Med undantag af de första tio sidorna, är han tryckt i två spalter

på livar sida, alla med 42 rader, hvaraf han i bibliografin fått namnet den

42-radiga, till skilnad från den några år yngre, af Pfister i Bamberg tryckta

36-radiga. Af detta vördnadsbjudande typografiska monument finnas i de of-

fentliga europeiska biblioteken i behåll sexton exemplar, hvaraf sju äro tryckta

på pergament och nio på papper, de förra med begynnelsebokstäfver i guld och

många olika färger, de senare i blått och rödt. De flesta finnas i England,

Frankrike och Tyskland. Mainz sjelft eger dock ej mera något exemplar

den erkebiskopliga

domstolen i Mainz
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deraf, sedan det, som förr fans i der varande stadsbibliotek, på den första fran-

ska revolutionens tid togs som god pris af den franske regeringskommissarien

Thionville och af honom såldes till England. Samtidigt med det stora bibel-

arbetet hade Gutenberg äfven, som vi redan nämt, åtskilligt småtryck för

händer, hvaraf dock största delen gått förlorad. Det märkligaste af det, man
eger i behåll, är ett af påfven Nicolaus V utfärdadt aflatsbref, hvaraf inkom-

sten skulle användas till att understödja konung Johan II af Kypern mot tur-

karna. Det är tryckt dels med missaltyper, dels med en mindre stil. Ett

exemplar af detta gamla tryck med årtalet 1454 finnes i Haag, och två andra,

med årtalet 1455, i lord Spencers samlingar.

Huru hårclt än det slag varit, som drabbat Gutenberg, lät han dock ej

ens nu modet falla. Ännu en gång ville han arbeta sig upp. Han sökte en

ny förlagsman o «5 C% T V t
och fann en så- A $ c Q £ £ fo I l CO fl O P ^ K ^

dan i dr Hu-

mery, stadssyn-

dikus i Mainz,

en ansedd, kun-

skapsrik och AXttittim \ prefiaio aim* nutu nt&ntium [h\#te fi

förmögen man, mt Mfctte.Gw A5 Uti ofipe pUUlfe TeMfiUt qUOO

som ej di o 2 i
föpiwtibtis ecUt.frk fiber c^#us~cattoolictro,
©nio? nifcimAooms anrös 00 ircc be Alm* in ur
beitiagutiftitt nådoms mcli^gtcmunicr.GuAm
t*i dcmcncU tam alco mgetri) lumfnc.dono qag-
tuito.ctttvis wmif narionibue pwfem.illuftrai$
<$Q%$nåtv&tft f\on ral4nu.ftili vtutpcttn^ fuffrd

rj*o .(? tmra pattwian. forman c0 toncoioizxpor
aofie et motwlo.tvnpreflu* atcp ctmftctus eft -

nytt trycken. ft^ ^i e*ncte påtar nato cw ftatiimc fåewiaug
Det var natur- ^ hoH02 5tlO tritiO tHbU4fU2 tt Ullo Écckfa Uw
ligt, att ett så- ^ Ubr^ fooc cttbobte plauec Qui taudat* piam
dant företag frnu>ertKm Immu roaräm t)G0.6R/IC3^4ö
skulle fordra

en rundlig tid,

då allt måste göras nytt och till största delen ined uppfinnarens egna händer.

Det var derför först efter fem år (1460), som det första alstret af det nya

tryckeriet, det tredje i verlden, såg dagen. Det var det berömda Katoli-
kon, en utförlig latinsk språklära och etymologisk ordbok i fem afdelningar

af Joh. de Janua de Balbis, en foliant om 374 blad på pergament och papper

och med en stil, som ej förekommer i något annat tryckeris alster. Boken
far ett ej ringa intresse äfven derigenom, att Gutenberg, utan att dock nämna
sitt namn, i slutorden uttalar sig om verkets tillkomst. Denna märkvärdiga

epilog, hvaraf vi i fig. 499 gifva ett facsimile, lyder i svensk öfversättning:

»Med bistånd af den allra högste, på hvars vink barnens tungor blifva väl-

taliga och som ofta uppenbarar för de små, livad han döljer för de visa, är

betänkande att

försträcka Gu-

tenberg de pen-

ningar, han be-

höfde till an-

läggande af ett

Fig. 499. Facsimile ur Katolikon. Gutenbergs slutord.
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denna förträffliga bok Katolikon i Kristi menniskoblifvandes år 1460 i den

goda, ärorika, den tyska nationen tillhöriga staden Mainz, hvilken Gud i sin

godhet och nåd täckts framför jordens andra folk begåfva och förherliga med

ett så högt andens ljus, tryckt och bragt till stånd, och det ej med tillhjelp

af rör, griffel eller penna, utan genom patronernas och formarnas (stämplar-

nas och matrisernas) beundransvärda Öfverensstämmelse, proportion och jemn-

mått. DerfÖr vare Du, helige fader, med sonen och den helige ande, treenig

och evig Gud, lofvad och prisad! Med kyrkans allmänna lofsång instämme

ock genom denna bok livar och en, som ej upphör att prisa den fromma Ma-
ria: Gud vare tack och lof!»

Då det vill synas, som Gutenberg med afsigt ej utsatt sitt namn under

sitt tryck, hafva äfven några andra utan tryckort och tryckår utkomna verk

blifvit tillskrifna honom. Af ett ännu befintligt dokument från 1459, en af

Gutenberg och hans broder undertecknad afsägelse af deras anspråk på qvar-

Jåtenskapen efter deras syster, hvilken aflidit som nunna i S:t Klara kloster i

Mainz, framgår i sjelfva verket, att han måste ha syseisatt sig med ännu

flera företag och planer, då han förklarar, att han åt klosterbiblioteket för

evärdligt skänker icke blott allt det af hans eget tryck, som der redan

finnes, utan äfven skall tillställa biblioteket allt hvad han i ämnen hörande

till religionen och kulten, till läsning eller sjungande, ännu kan komma att

trycka.

Med året 1465 inträdde en förändring i Gutenbergs lif. Han blef näm-
ligen af kurfursten-erkebiskopen af Mainz, Adolf af Nassau, utnärnd till ka-

valjer vid hans hof med pension på lifsticl. Adolf II hade sitt hofläger i

Eltwill vid Rhein, tre timmars väg från Mainz. Den största delen af Gu-
tenbergs tryckeri flyttades nu dit. I Eltwill bodde bröderna Heinrich och

Xiclas Bechtermunz af gammal mainzadel och genom gifte beslägtade med
Gutenberg. De blefvo nu af honom undervisade i den nya konsten, och han

öfverlät åt dem tryckeriet på arrende samt använde den på detta sätt erhållna

inkomsten till afbetalning af den summa, dr Humery förskjutit honom. Då
den äldste brodern, Heinrich, 1467 afled, trädde en annan patricier, Wiegand

Spies van Ostenberg, i hans ställe. Den 4 november samma år, således me-

dan Gutenberg ännu fans i lifvet, utgåfvo dessa adliga typografer ett utdrag

af det stora katolikonverket, 165 blad liten 4:o, med samma typer och inom

bibliografin kändt under titeln Yocabularium ex quo. Det är den äldsta

daterade bok från Gutenbergs press med fullständig uppgift på boktryckaren»

namn. Det enda återstående exemplaret af första upplagan af denna bok eges

af biblioteket i Paris. Dess utkommande var Gutenbergs sista glädje. Han
dog i slutet af 1467 eller början af 1468, ty den 24 februari det senare året

tinnes han ej längre bland de lefvandes antal, såsom man ser af ett af dr

Humery denna dag utfärdadt qvitto på mottagandet af tryckerimaterielen,

som kurfursten efter Gutenbergs död låtit tillställa honom och hvari han äf-

ven förbinder sig att dermed endast trycka i Mainz.
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Gutenberg dog barnlös och blef snart glömd. Utan den grafskrift, som

hans anförvandt Adam Gelthuss ej långt efter hans död författade öfver

honom och som lyckligtvis 1499 trycktes i Heidelberg, skulle man ej ens

vetat, att han begrofs i minoritkyrkan i Mainz. Graf och kyrka finnas dock

sedan länge ej mera. Inskriften, affattad på latin, lyder i öfversättning: »At

den af alla nationer och språk högt förtjente uppfinnaren af boktryckarkon-

sten Jo hann Gensfleisch har Adam Gelthuss till ett evigt minne af hans

namn upprest denna minnesvård. Hans ben hvila i den helige Franciscus'

kyrka i Mainz.»

Gutenbergs historia är visserligen full af luckor och har endast i ett

mycket ofullständigt skick blifvit åt oss bevarad, men det lilla, vi om honom

erfara, är dock egnadt att taga hela vårt deltagande i anspråk. Han delade,,

såsom redan är sagdt, så många andra uppfinnares öde. Oupphörligt käm-
pande med brist på medel, uppoffrade han allt for förverkligandet af en tanke,

som stod klar för hans själ. Slutligen kommen nära målet, såg han sig ge-

nom andra beröfvad frukterna af sitt arbete. Till och med äran af sjelfva

uppfinningen sökte Sch offer och hans söner frånröfva honom och tillskansa

sig och sin slägt. Hans namn föll i glömska, och först nyare forskningar

hafva återgifvit honom det anseende och den ära, som tillkomma honom.

Fust och Schöffer, för att ännu en gång återkomma till dem, hade ge-

nom besittningen af ett fullständigt inrättadt tryckeri ett sådant försprång

framför Gutenberg, att denne ej mer kunde upphinna dem. De utvecklade

också en så kraftig verksamhet för dess oupphörliga förbättrande, att de re-

dan aderton månader efter skilsmässan kunde bringa till stånd ett verk, som
i sin fulländade skönhet ännu beundras som ett typografiskt mästerstycke.

Vi mena Ps altaren, ett praktverk i 175 folioblad, tryckt på pergament

med fem olika stilsorter, 228 sköna initialer i blått, rödt och purpur, hvaraf

den första, ett JS, är ett verkligt konstverk. Initialerna äro tillika här

för första gången ej målade, utan tryckta på samma gång som den öfriga

texten. Det är dessutom den första tryckta bok med fullständigt angif-

vande af boktryckarens namn, tryckort och datum och upplefde ej mindre

än fem upplagor. Den fjerde utkom 1502 och var det sista af Schöffers ar-

beten. Andra praktverk voro Durand i Rationale di vin o rum officio-

rum (en handbok), Constitutiones Clementis V samt 1462 ännu en la-

tinsk bibel, ett verk med alldeles nya stilar af utsökt skönhet, som företrä-

desvis kallas Mainzbibeln och hvaraf mer än 70 exemplar blifvit till vår tid

bevarade.

Firman Fust-Schöffer gjorde glänsande affärer på försäljningen af sina

arbeten. Det var Fust, som hufvudsakligen skötte denna del af hennes ange-

lägenheter. Han vände sig redan med den första bibeln (den 42-radiga) till

Paris och sålde den der till höga pris, lika så sina följande förlagsartiklar.

Sedermera anstäldes en särskild faktor för försäljningen. När denne faktor

dog, blefvo firmans förlag af Ludvig XI konfiskerade, men sedermera i följd

af Schöffers personliga framställningar hos Ludvig henne återgifna. Schöffer
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utgaf äfven efter Pusts död en mängd framstående arbeten och förvärfvade

sig både rikedom och stort anseende. Hans boktryckeri blomstrade ännu un-

der hans söner och sonsöner, så att verldens då varande första tryckeri egde

bestånd ett helt århundrade och frambragte nära 350 särskilda verk.

Ar 1462 var för Mainz ett olycksår. Diether, kurfurste af Mainz, låg i

fejd med Adolf af Nassau, emedan påfven och kejsaren fråntagit den förre

hans stift och gifvit det åt den senare. En hos Schöffer utkommen liten

skrift — den första tryckta politiska broschyr — sökte visa orättfärdigheten

af denna åtgärd och motverka dess genomförande. Då staden Mainz tog Die-

thers parti, blef han natten mellan den 27 och 28 oktober anfallen, stormad

och plundrad af Adolfs knektar, dess ädlaste borgare dödade eller förjagade,

så att den blomstrande staden inom några dagar var ödelagd, utplundrad och

bragt i ett armod, hvarur han endast långsamt kunde resa sig. Fusts och

Schöffers verkstäder gingo vid detta tillfälle upp i lågor, och så väl deras

som Gutenbergs tryckeri måste en längre tid afbryta sin verksamhet. Det

var hufvudsakligen denna katastrof, som sönderref den slöja, bakom hvilken

de första mainztryckarna sökte gömma sin hemlighet.

Hittills hade Gutenbergs och Fust-Schöffers arbetare måst edligt förbinda

sig att ej meddela något om den nya uppfinningen, ja, att ej ens lemna verk-

staden. Från denna förbindelse ansågo de sig nu fria g^nom de olyckor, som

öfvergått Mainz. En del af dem vände sig till södra Europa, och här finner

man snart de flesta pressarna och pennorna i verksamhet. Sålunda se vi nästan

samtidigt eller kort efter hvarandra uppträda Giinther Zainer som förste

boktryckare i Augsburg, Johann Mentel och Heinrich Eggsteini Strass-

burg, Ulrich Zell i Köln, Conrad Sweynheym och Arnold Pannartz
i Subiaco, Ulrich Ilahn i Rom, Johann Neumeister i Foligno, Johann
von Speyer i Yenezia och Sixtus Riessinger i Napoli, allesammans högst

sannolikt lärlingar och arbetare i de båda moderofficinerna i Mainz. Uttryck-

ligt nämnas som Fusts och Schöffers elever de tre tyskar, hvilka 1470 kalla-

des till Paris för att anlägga Sorbonnes första boktryckeri. De hette Ulrich

Gering, Martin Crantz och Michael Fribur ger. England erhöll sitt

första tryckeri genom W. Caxton, som lärt konsten i Köln. Det var äfven

på sjutiotalet, som konsten bragtes af tyskar till Spanien och Ungarn, liksom

på åttiotalet till Sverige*), Danmark och Polen. Att det största antalet tryc-

kerier skulle uppväxa i konstens fädernesland, Tyskland, var naturligt, men i

allmänhet utbredde hon sig med en sådan hastighet i alla länder, att inom

århundradets slut, således efter ännu ej fullt femtio år, öfver 1000 tryckerier

på mer än 200 orter voro i verksamhet. Att boktryckarkonsten framträdde

i en för henne högst gynsam tidpunkt och förefann ett rikt material att be-

arbeta, ha vi redan framhållit. På mer än ett ställe var de unga anstalter-

nas första arbete ett bibelverk. Yi ha redan erinrat om de båda mainzbib-

*) Som vi längre fram skola se. är det dock mycket sannolikt, att hon redan på sjutio-

talet kommit till Sverige. Ö. a.
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larna samt den bambergska. Dessutom tryckte de båda strassburgofficinerna

rivar sin bibel i tysk öfversättning; i Köln utkom äfven snart den första låg-

tyska bibeln, tryckt af Nikolaus Götz, ocli äfven Sorbonne i Paris utgaf från

sitt trycken vackra latinska biblar.

Då vi ej kunna inlåta oss på att följa den nya konsten i hela hennes

utbredning och i alla hennes mångfaldiga företag, må vi här endast nämna
några af de mest berömda gamla typograferna, som företrädesvis bidragit till

sin konsts utveckling och vetenskapens befrämjande. I Italien, det land, der

den unga konsten fann den mest förberedda jordmånen, framglänser i synner-

het den lärda boktryckarfamiljen Manuzio i Venezia, af livars medlemmar
flera hade förnamnet Al do. Alstren af deras pressar (al din ska tryck) in-

taga ännu i dag ett högt rum bland bibliotekens skatter. De bestå till största

delen af upplagor af grekiska och latinska klassiker, tryckta med stor smak
och noggranhet. Den förste Aldo uppfann den lutande stilen, kursiven, ocli

bragte den af Pannartz och Sweynheym i Subiaco uppfunna latinska stilen,

antiqvan, i allmännare bruk. Manuziernas jemnlike i afseende på förträff-

ligheten af sina tryckalster var familjen Giunta, som länge blomstrade i Ve-
nezia och Firenze. Daniel Bomberg i Venezia var den förnämste i konsten

att trycka med hebreisk stil, och från hans officin utgingo en mängd hebreiska

biblar och en upplaga af talmud i tolf folianter, alla med de af honom för-

bättrade bokstafstecknen. I Frankrike gaf familjen Etienne i Paris en lång

följd af boktryckare, af lärda och eleganta typografer, bland hvilkas många

dyrbara förlagsartiklar i synnerhet de ypperliga upplagorna af latinska och

grekiska klassiker erhållit ett stort namn inom bokverlden. Ej mindre berömd

har den vår tid närmare stående boktryckarfamiljen Di do t blifvit så väl ge-

nom sitt mästerliga tryck som genom uppfinningen af en stor mängd olika stil-

sorter af utmärkt skönhet. I Antwerpen upprättade Christoph Pia n ti n en

officin i så stor skala, att han berömde sig af att kunna trycka på mer än

hundra olika språk. Hans tryck höra till de typografiska mästerverken; de

utgöras förnämligast af en mängd förträffliga upplagor af latinska klassiker.

Hans förnämsta verk är dock en polyglottbibel i åtta folioband. God klang i

alla bokvänners öron har äfven namnet Elzevir. Denna familj blomstrade i

nära hundra år ända till 1680 i Amsterdam och Leijden och inlade en synnerlig

förtjenst genom sina duodes- och sedesupplagor af de romerska klassikerna.

Efter dem har man nyligen uppkallat en mycket omtyckt engelsk antiqvastil.

I Tyskland utöfvades konsten vid slutet af det århundrade, som sett henne

födas, i vid pass sextio städer. En synnerlig omvårdnad och utbildning erhöll

hon i synnerhet i Augsburg, Niirnberg, Basel, Strassburg och Ulm. De sydtyska

boktryckarna slogo sig ofta på utgifvande af praktverk, hvartill de använde de

skickligaste af tidens tecknare och träsnidare; ofta voro de äfven sjelfva sådana

konstnärer. En så storartad uppfattning af boktryckarens verksamhet, som

i andra länder och framför allt i Italien gjorde sig gällande, finna vi deremot

under denna första tid endast på några få ställen i Tyskland. Så förvärfvade

sig den tredje af Nurnbergs boktryckare och förläggare, den lärde Anton Ko-
Uppf:nnin(/arnas bok. I (u. 2). 35
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b er ger, som verkade från 1473, genom den stora skala, hvari han dref sitt

yrke, namnet boktryekarkungen. Han hade beständigt 24 pressar i gång,,

syselsatte mer än 100 arbetare och hade i Europas förnämsta städer öppna

boklådor för försäljning af sina alster. Man känner mer än 200 af honom

utgifna förlagsartiklar, och deribland ej mindre än 13 biblar. I Basel verkade

från 1491 Johann Frobenius, för sin lärdom och affärsverksamhet kallad den

tyske Manutius (Manuzio). Han tryckte sin väns, den store Erasmus', alla ar-

beten, utom en mängd vackra romerska klassiker och en värdefull upplaga

af de latinska kyrkofäderna.

Stor förtjenst om boktryckarkonstens spridning inlade särskildt de så

kallade »kogelherrarna» (fratres vi t se comm un is), en omkring 1470 stiftad

munkorden, som hade till särskild uppgift att kopiera kyrkofädernas skrifter,

sprida* den heliga skrift och verka för en kristlig folkundervisning. Den ny-,

uppfunna konsten blef dessa män ett välkommet medel härtill, och de anlade

äfven en mängd tryckerier, såsom i Marienhausen vid Rhein, i Rostock (1476,

näst det i Liibeck det första tryckeriet i norden), Bruxelles, Niirnberg och på

flera andra orter.

Leipzig, nu mera sedan länge pressens och bokhandelns högqvarter, er-

höll den nya konsten senare än mången ringare ort; det första daterade leip-

zigtryck är från 1481. Från denna tid funnos här. visserligen allt jemt goda

tryckerier; men det 16:e århundradets typografiska hufvudort var W i 1 1 en-

ber g, reformationens vagga, der man omkring 1505 börjat trycka. Luther,,

denne boktryckarkonstens store gynnare, höll ensam mer än ett tryckeri i

sjudande verksamhet, oberäknadt de bidrag, som gåfvos af män sådana som

Melanchton, Bugenhagen, Justus Jonas och andra af

wittenbergskolans pelare. Sålunda finna vi som bok-

tryckare i "Wittenberg och utgifvare af Luthers och

Melanchtons skrifter den från Leipzig hitflyttade Mel-

chior Lotther, den lärde Georg Rhau, Hans .

Weyss, Peter Seitz, Johann Kraft och framför allt

den namnkunnigaste bland dem alla, Hans Luff t,

kallad bibeltryckaren. Han tryckte först 1534 den

fullständiga tyska lutherbibeln, och derefter voro i

många år flera pressar dag ut och dag in syseisatta

att i tusentals exemplar mångfaldiga den verldshisto-

riska boken.

Under konstens- äldre dagar, då boktryckarna tillika voro förläggare, be-

gagnade de mycket så kallade sign et, d. v. s. sinnebilder med eller utan

valspråk, ett slags fabriksstämplar, hvaraf den sakkunnige kunde igenkänna

boktryckaren, äfven om hans namn ej var vidare angifvet. De nu varande

förläggarna ha af detta bruk endast bibehållit svaga spår i de uti hvarandra

slingade initialerna till deras firmas namn eller i bilden af en bok, en tryck-

press eller dylikt. De gamla boktryckarna använde ofta mycken möda och

mer eller mindre lyckad qvickhet på uttänkandet af sina märken. Stundom

3?ig. 500. Etiennernas

märke eller signet.
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var signetet endast en anspelning på namnet. Sålunda fogade Peter SchöfTers

son till faderns märke bilden af en herde, medan Baumanns i Breslau visade

ett halffärdigt hus med en man framför det. Afven den ståtliga pegasus, som

familjen Gryphius (grip) förde i sitt märke, utgör blott en lialf anspelning

på namnet. De berömda manuzierna i Italien hade valt ett ankare, kring

hvilket en delfin slingrar sig, elzevirerna i Holland ett olivträd och etien-

nerna i Paris likaledes ett träd, hvartill den lärde Henri Etienne (Henricus

Stephanus) lade en apostelfigur och ett latinskt motto.

Boktryckarkonstens historia företer tre faser: på ett århundrade af den

herligaste uppblomstring följde en lång tid af förfall och sömnigt vegeterande,

tills slutligen i senare hälften af förlidet århundrade det allmänna framåtskri-

dandet utöfvade sitt inflytande äfven på denna gren af mensklig verksamhet.

Den höga grad af fulländning, som boktryckarkonsten under första århundra-

det af sin tillvaro uppnått, var ej, som man skulle trott, gynsam för hennes

vidare utveckling. Boktryckaren betraktade sig som född konstnär och stärk-

tes i denna höga tanke om sig sjelf genom kejsarnas och riksfurstarnas pri-

vilegier. Ifvern och sträfvandet att gå framåt slappade nu småningom af,

och den herliga konsten, denna konst, som uncler sitt första århundrade åstad-

kommit så mycket, sjönk redan i det nästa djupt samt i det derpå följande

och till medlet af förlidet århundrade ända till erbarmlighet. Man tage en

bok från denna tid i hand, och man behöfver ej

vara kännare för att vid första blicken se, på
hvilken låg ståndpunkt konsten då befann sig.

Eländig sättning, eländigt tryck, eländiga, ofta

alldeles förslitna och till snitt och form otydliga

typer, slutligen äfven ett eländigt papper. Slen-

trianen tog bland boktryckarna till den grad öf-

verhand, att myndigheterna sågo sig nödsakade

att genom särskilda förordningar söka afhjelpa

det onda. Det halp dock ej. Det gick slutligen

så långt, att man började allvarsamt betvifia bok-

tryckarkonstens nytta och befalde, att boktryckerier endast finge upprätta s

sådana städer, der boktryckarnas alster kunde underkastas nödig kontroll

Till detta bedröfliga tillstånd bidrogo både yttre och inre orsaker, framför allt

det tretioåriga kriget med sin upplösning af alla sociala förhållanden, vidare

censuren, eftertrycket och i ej ringa grad utslocknandet af det vetenskapliga

sinnet hos boktryckarna: konstens nedsjunkande till ett handtverk. Arbetets

delning, denna vårt århundrades lösen, fick tidigt insteg inom bokproduktio-

nen, men var mera ett tecken till förfall än till lyftning.

De första boktryckarna, som alltid äfven voro sina egna stilgjutare,

tjenstgjorde tillika som förläggare och säljare, mången gång äfven som för-

fattare af sina tryckalster. Hvar och en måste derför vara tekniker, veten-

skapsman och köpman på en gång, sålunda i allmänhet en man af högre

bildning. Men den merkantila sidan var ej alltid den starkaste; mången gång

Fig. 501. Elzevirernas signet.
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missräknade sig boktryckarna vid utgifvandet af sina praktverk och liade

väl stora förlag, men små inkomster. Så uppträdde då helt naturligt mellan-

personer, som af boktryckarna köpte större partier böcker för att utminutera

dem till allmänheten, och sådana mellanhandlare, som nu kallas sortiments-

bokhandlare, funnos redan i 16:e århundradet. Ur deras klass utbildade sig åter

helt naturligt förlagsbokhandlarna, d. v. s. bokhandlarna uppträdde sjelfva

som förläggare, hvarvid boktryckaren endast hade att besörja tryckningen

och sålunda blef beroende af bokhandlaren som den egentlige ledaren af före-

taget. . Men då förlagsbokhandlaren ej heller kunde umbära sortimentshandla-

ren, gick den möjliga vinsten af ett företag nu till tre särskilda håll, medan

hon under de första hundra årens gyllene ålder, då boktryckarna ännu kallades

»tryckherrar», flutit i en enda börs. Det kan derför ej förvåna, att under så-

dana omständigheter pressens alster blefvo allt torftigare och oftast företedde

alla tecken af ett suddtryck. Visserligen kan i någon mån gälla som ursäkt, att

de literära alstren sjelfva mångenstädes sedan länge voro obetydliga och innehållet

endast allt för ofta värdigt den yttre formen, och det ännu på en tid, då ita-

lienare och fransmän redan hade sina klassiker. Det var först det nyvaknade

sträfvandet inom vetenskap och konst, uppträdandet af den nyare literaturens

heroer i senare hälften af förlidet århundrade, åtföljdt af den sjudande indu-

striela verksamheten i det närvarande, som äfven gåfvo boktrycket en ny

lyftning och blomstring. Bland de män, som bragte Gutenbergs konst åter

till heder, förtjena att med loford nämnas Fleischmann i Haarlem, Breit-

kopf i Leipzig, Haas i Basel, Ib ärra i Madrid, Bodoni i Parma, Basker-
ville i London, Di do t i Paris m. fl.

Den gamla boktryckarkonstens teknik. De första boktryckarna kal-

lade sitt yrke ars impressoria (tryckkonst), stundom •äfven chalcographia
(metallskrifning), och först mot slutet af 15:e århundradet typographia. De
första alstren af den nya konsten skilde sig i många hänseenden från den hos

oss öfliga formen på en bok. Då man i början endast sökte så troget som

möjligt efterbilda de handskrifna verken, erhöllo böckerna merendels folio-,

mera sällan qvartformat och trycktes oftare på pergament än på papper. Det

lätthandterliga oktavformatet kom först mot slutet af 1400-talet i bruk, dock

tryckte Janson i Yenezia redan 1473 böcker i minsta format. Tryckort och

årtal saknas oftast i de äldsta trycken eller angåfvos endast i ett tillägg i

slutet. Titelblad uppkommo först 1476, men voro i början lika enkla som de

nu så .kallade smutstitlarna. Man hade förut nöjt sig med att i de första ra-

derna angifva verkets innehåll. Paginering och beteckning af arkens ord-

ningsföljd, s. k. signaturer, saknades äfvenledes och blefvo först efter hand in-

förda. Täflingen med cle handskrifna verken nödgade de första boktryc-

karna att äfven å sin sida tillfredsställa allmänhetens smak för målade och

sirade begynnelsebokstäver, randornament och dylikt; de lemnade derför de

ställen i texten, som på detta sätt skulle utsiras, tomma och läto dem utfyl-

las af skönskrifvare och siratmålare (mini a t öres), Iivilka sålunda ännu en
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tid hade sitt uppehälle af samma konst, genom hvilken deras egen skulle gå

under. Visserligen hade redan Schöffer, mästaren i konsten att snida bok-

stäfver och sirater, satt sig i stånd att trycka sina färglagda initialer på sam-

ma sätt som den öfriga texten, men det dröjde doct ännu någon tid, innan

träsnidarna slogo sig på äfven denna gren och färgtrycket derigenom kunde

blifva allmännare. En gång infördt, växte det hastigt och gick slutligen

ända till en öfverlastning, som i synnerhet visar sig på de brokiga titelbla-

den. Sålunda se vi redan från början boktryckarkonsten gå hand i hand

med träsnideriet och på sätt och vis äfven med måleriet. Med konstens förfall

Fig. 502.
(

Ett boktryckeri i 18:de århundradet (1780).

och smakens vexling ändrades äfven dessa förhållanden. De färglagda bok-

stäfverna och utsiringarna försvunno snart helt och hållet ur de tryckta ver-

ken, och träsnittet bibehöll endast den mycket anspråkslösa rolen att få förse

dem med några obetydliga sirater, såsom rosetter, slutvignetter och dylikt.

Träsnidarkonsten hade också råkat i förfall, och ända långt in i vårt århun-

drade hjelpte man sig, när en bok någon gång skulle erhålla en präktigare

utstyrsel, med kopparstick, som stundom intrycktes i texten. På hvilket mång-

sidigt och storartadt sätt träsnittet i våra dagar åter kommit till heder, kän-

ner hvar och en af den mängd illustrerade tidningar och böcker, som oupp-

hörligt se dagen, medan färgtrycket nästån blifvit en sjelfständig konstgren,
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hvilken dels som egentligt bildtryck, dels i sin användning på broderimönster,

värde- ocli lyxpapper samt annat dylikt lemnar utmärkta ock vackra alster.

Liksom boktrycket sönderfaller i två hufvudoperationer, sättning ocli tryck-

ning, utgöra äfven stil och press dess båda hufvudelement, och båda hafva i

vår reformerande tid erhållit så många förbättringar, att ett nyare boktryc-

keri, om också ej till sjelfva grundtanken, likväl till sitt yttre och sina alster

är någonting helt annat än en sådan anstalt äfven för endast hundra år sedan. 1

Stilen. De första boktryckarna hade endast till syfte att åstadkomma en

så trogen efterbildning som möjligt af den skrift, som i de handskrifna verken

då begagnades. Det var utan undantag den så kallade munkskriften: fula,

kantiga, med mångahanda förkortningstecken öfverlastade mönster, hvilka

måste ha vållat de första stämpelskärarna ej så litet besvär, i synnerhet då

man för de många förkortnin-

garnas och de sammandragna

bokstafsparens skull äfven måste

ha ett större antal typer, än nu

är behöfligt. Visserligen hade

redan SchöfFer, i synnerhet i

sitt berömda Psalterium, gifvit

denna gotiska stil en hög grad

af regelbundenhet, ja, till och

med af elegans, men att uppnå

denne mästare var ingen lätt

sak, och man sökte derför ut-

byta de första tryckens stora

stil mot en mindre, för det van-

liga boktrycket mera lämplig»

Ett minne af Schöffer var äf-

ven den för ej länge sedan ur

bruk komna s. k. schwabach-

stilen, som förskrifver sig från

honom.

I Italien funno de första tyska

boktryckarna i de der varande

handskrifterna förebilder af en renare stil, den raka latinska (antiqvan), om också

ej helt och hållet fri från gotiska beståndsdelar, och införde henne i boktrycket.

Hon fick snart insteg i Italien och Frankrike och äfven på några ställen i

Tyskland; men derefter kom en tid, då man öfver allt åter tryckte med go-

tiska typer. En återgång skedde genom alderna i Yenezia, hvilka, på samma
gång de uppfunno och införde kursiven, äfven renade och förbättrade antiqvan

samt genom sina många vackra tryck skaffade denna stilsort fast fot i de

romanska länderna.

Fig. 503. J. G. I. Breitkopf.
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Den första grekiska bok utkom i Milano 1476. Fy ner i Esslingen var

den förste, som tryckte med hebreiska typer, liksom Porrus i Genova med

arabiska, den förre 1475, den senare 1516.

I Tyskland bibehöll man nästan öfver allt den gotiska stilen och utbil-

dade honom småningom till den der nu brukliga, som af sina brutna kanter

fått namnet fr åktur stil. Han blef i synnerhet utbildad i Niirnberg, der

Albrecht Diirer uppstälde geometriska regler för bokstäfvernas riktiga propor-

tioner, som af skickliga kalligrafer och stämpelskärare lades till grund för

deras arbeten. Redan under forlidet århundrade kom frakturen genom sin

smaklöshet så i misskredit, att hon var nära att helt och hållet förvisas ur

literaturen, då Breitkopf i Leipzig antog sig henne, förbättrade hennes snitt

samt gaf henne större rundning och vackrare proportioner och derigenom lyc-

kades förlänga hennes lif, så att hon ännu i dag i Tyskland, Danmark och

Norge är den allmännast begagnade stilen, hvaremot hon i de flesta andra

länder blifvit helt och hållet eller till största delen utträngd af antiqvan.

Förbättringen af denna senare stilsort, liksom öfver hufvud de flesta typo-

grafiska framstegen under forlidet århundrade, tillhör England och Frankrike.

I England uppträdde först Baskerville sedan 1756 med nya, särdeles smak-

fulla typer, och hans exempel följdes af F. A. Di do t, hvilken riktade bok-

trycket med en stor mängd nya typer af en dittills osedd skönhet, finhet och

skärpa. Firmin Di do t, den förres son och utrustad med samma uppfinnings-

förmåga och smak som fadern, verkade i samma^ riktning och gjorde sig högt

förtjent af alla konstens grenar. Han är uppfinnare af den franska skrifstilen

med lutande kägel och gaf genom sin bokstafsmätning (typometri) medlet att

oföränderligt fastställa alla stilsorters inbördes storleksförhållanden. Det var

först genom de båda Didot, som antiqvan erhöll sin skarpa kopparsticksartade

karakter, medan de äldre typerna mera erinra om träsnittet. Firmin ändrade

äfven den hittills brukliga proportionen mellan bredd och höjd, hvartill de

aldinska trycken gifvit de äldsta mönstren. Han gjorde bokstäfverna smalare

och sålunda äfven smärtare, hvarigenom visserligen hvarje särskild bokstaf

får ett elegantare utseende, men hela trycket blir mera svårläst och ansträa-

gande för ögat. De engelska stämpelskärarna hyllade i allmänhet ej denna

smak, och från dem ha de tyska stilgjutarna företrädesvis hemtat mönstren

för sin antiqva. I Tyskland var det först den bekante Karl T au c h ni t z i

Leipzig, som tillegnade sig de i utlandet gjorda framstegen och införde bruket

af de der förbättrade latinska typerna.

En af de största olikheterna mellan ett af nutidens bättre tryckerier,

i synnerhet när det egnar sig åt s. k. accidenstryck (tillfällighetstryck), och

tryckerierna af det gamla slaget ligger just i den stora mängden och mång-

falden af dess stilförråd. Den höjda konstsmaken ej mindre än spekulations-

andan har gifvit denna del af konsten en stundom ända till öfverdrift gående

utveckling, och när man genomgår stilprofven från något af de större stil-

gjuterierna, kan man ej annat än förvånas öfver, att boktryckaren skall anskaffa

allt detta. Största delen deraf tillhör den utsirade och modstilens område,
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der fransmännen utveckla den största uppfinningsförmågan och der de jemte

mycket vackert ocli smakfullt äfven frambragt mycket, som förtjenar kallas

bisart, ja, till och med fult. Ofta är det till och med ej meningen, att så

kallade sirade stilar skola vara vackra; man vill endast, att de skola falla

i ögonen, hvarför också de större slagen mycket användas på affischer, i an-

nonser o. s. v. Afven med blotta sirater, såsom utsirade linier, snirklar, vig-

netter och infattningar i de mångfaldigaste omvexlingar, måste stilgjuterierna

förse boktryckaren. Hufvudstyrkan af hans armé, den, hvarpå han grundar

sin hufvudförtjenst, är dock den vanliga bokstilen, som man derfor äfven kallat

brödstil, ehuru han nu fått den mera betecknande benämningen textstil.

Ett finare material har dock i allmänhet vidgat boktryckets affärskrets och

satt det i stånd att åstadkomma många arbeten, som förr verkstäldes på lito-

grafisk väg. Det egentliga boktrycket använder "i allmänhet mycket litet

sirad stil och eftersträfvar äfven på titlarna en smakfull enkelhet.

Sammanställning af textstilar.

Fraktur.

Nonparelj.

<Så Xångt toetenffa^crna gå tillöafa,

få länge fjar man äftoen fänt öofljcm*

Petit.

Mit. $att fyan ocffå ej uppftå
famttfcigt meb bem ccf), bå före

Korpus.

boftrpcfarfoiiftenS uppftru
ning bocfcrnaö afffrtfroare

Cicero.

äfroen brefroo fjcmbel ber*

meb, ej genafi uppträba

Mittel.

i ben utprägjfabe

geftalt, fywaxi |)an

Antiqva.

Nonparelj.

Så långt vetenskaperna gå tillbaka,

så länge har man äfven känt bok-

Petit.

handeln. Kan han också ej upp-
stå samtidigt med dem och, då

Korpus.

före boktryckarkonstens
uppfinning böckernas af-

Cicero.

skrifvare äfven drefvo

handel dermed, ej ge-

Mittel.

nast uppträda i den

utpräglade gestalt,

Kursiv.

Nonparelj.

Sä längt vetenskaperna gä tillbaka,

sä länge har man äfven känt bok-

Petit.

handeln. Kan han också ej upp-

stå samtidigt med dem och, då

Korpus.

före boktryckarkonstens

uppfinning böckernas af-

Cicero.

skrifvare äfven drefvo

handel dermed, ej ge-

Mittel.

nast uppträda i den

utpräglade gestalt,

Stilarna indelas systematiskt efter sin olika höjd (kägel) med petit

som utgångspunkt, livarvid kägeln å de mest använda stiger med 74 petit.

Ett par mellansorter, som stiga med '/
8 petit (perl, colonel, bourgeois), an-

vändas nästan uteslutande för de större tidningarna; när de begagnas för

boktryck., gjutas de vanligen å närmast större kägel.

De stilsorter, som finnas i alla tryckerier och hvilkas vanligaste storlekar

der förekomma i mycket stort antal, äro ungefär de, som i följande öfversigt

finnas angifna, der deras namn äro satta med samma stil, som de utmärka,

sålunda namnet nonparelj med nonpareljstil o. s. v.
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fraktur.

9?onparcIj

(| petit).

$cttt

(| petit).

(t petit).

(| petit).

Sicero

(-J petit).

(i petit).

Sectia
(| petit).

SCert
('-4° petit).

mittel
(V petit).

STanon

Sammanställning af olika stilgrader.

I Antiqva.
i

Petit.

Bourgeois.

Korpus.

Cicero.

Mittel.

Tertia.

Text.

Dubbel-
mittel.

Canon.

Kursiv.

Xonparelj.

Petit.

Bourgeois.

Korpus

.

Cicero.

Mittel.

Tertia.

Text.

Dubbel-

mittel.

Canon,
Stilar, som äro ännu större än canon, kallas med ett allmänt namn affisch-

stilar och äro, när de uppnå en fingers längd, ofta skurna af trä.

Det nu anförda, redan betydliga antalet typografiska trupparter blir minst

tredubbladt derigenom, att de särskilda storlekarna finnas i olika grader af

korpulens. Utom den vanliga tjockleken (mager) har man alltid en med bre-

dare snitt (fet) och ofta äfven en, som ligger emellan dessa båda (halffet),

slutligen äfven en form, som ger bokstäfverna ett synnerligt smärt och smalt

utseende. Sålunda kan alltså en och samma stilsort, t. ex. tertia fraktur eller

tertia antiqva, förekomma i följande grader:

fmal/ magetf fjalffet, fet
smal, mageiy halffet, tet.

De tre sorterna fraktur, antiqva, kursiv utgöra de egentliga textstilarna,

och af dem begagnas merendels endast de båda först nämda till uppsättning

af hela verk. Petit, korpus och cicero äro härvid de vanligaste storlekarna

och bilda således stilförrådets hufvudstyrka. De olika slagen af lyxstil, som
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nu mera mest användas till titlar, kapitelrubriker o. s. v., äro sammanstälda

i följande öfversigtstablå

:

Sammanställning af rubrik- och. titelstilar

af fraktur och antiqva.

Sirad gotisk.

Mitafa 00ftsfe. 4ftrrm,

Gotisk.

©ammal gotisk, (Smteuberg*

Angelsachsisk.

ÄnmalajgÄ. land. jafr.

Kansli.

Halffet fraktur.

$aiffet ftaltm. Stab.

Midollin.

JTttöoffm. 3{ontrttfet. StÖa.

Smal midollin.

Möoffia. Mfäöspris.

Bakåtlutande fraktur.

Schvvabach.

&å)xvcibaå). graftim Uet>it>er.

Smal grotesk.

T,

Mager grotesk.

Mager grotesk. Disponenda.

Smala engelska versaler.

ENGELSKA VERSALER. BOK.
Egyptisk.

Egyptisk, Schöfifer.
Jonisk.

Jonisk. Coster. Eust.
Renässansstil.

Rei\ässai\sstiL Snällpress.
Utsirade stilar.

S5BST5L, MAT3BBS,
ss&svs&. €tanw&å&.

Skelettstil.

Skelettstil. Signatur. Kägel Bredd.

Skrifstil.

Anglais.

Eonde.

JioiiDe. XvoöpcnhiA. C*mula/*.

Stilgjutningen. Vi skola nu taga i närmare betraktande det sätt, hvarpå,

typerna tillkomma, ock för det ändamålet göra ett besök i ett stilgjuteri.

Den vigtigaste personen är liar stämpelskäraren, som tillika måste vara stil-

ritare. Han förekommer äfven som en sjelfständig konstnär, hvilken 'förser stil—

.gjutaren med hans behof af matriser. Stämpelskäraren utarbetar först bok-

stafven i stål, omvänd och upphöjd, alldeles sådan han sedermera visar sig

på typen. Denna stålstämpel, patrisen, inslås i koppar, som nu visar bok-

stafven fördjupad och i sin rätta ställning samt kallas matris. Matrisen
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utgör formen för bokstafven, som skall gjutas, ocli inlägges på bottnen i gjut-

instrumentet, hvilket är så inrättadt, att det efter behag kan förminskas eller

förstoras allt efter storleken eller kägeln af den bokstaf, som skall gjutas.

Ar instrumentet en gång inriktadt for en bokstaf, kunna deruti gjutas huru

många typer som helst af samma slag. Gjutaren håller sitt instrument i

venstra handen och i den högra en liten jernslef, hvarmed han ur smältpan-

nan upptager den flytande stilmassan, som han ögonblickligt häller i instru-

mentet. Han skakar det lindrigt, och massan stelnar; han trycker nu på en

fjäder, gjutformen öppnas, och typen faller ut. Den rörelse, hvari gjutaren

strax efter massans ihällning försätter sitt instrument, är dock icke så mycket

en skakning -som en hastig stöt uppåt, och härpå beror, om gjutningen skall

lyckas. Ty endast derigenom, att instrumen-

tet liksom skyndar den inflytande massan till

mötes, blir det denna möjligt att fullt och

skarpt utfylla matrisen, medan hon eljest

knapt ens skulle nå bottnen eller endast

gifva dåliga och otydliga afgjutningar. Ofver

hufvud fordrar gjutarens arbete en betydande

grad af öfning, färdighet och snabbhet.

En skicklig gjutare kan på detta sätt under

gynsamma omständigheter gjuta ända till 5000

typer om dagen. Naturligtvis behöfver man
ej lika många typer af alla det lilla alfabetets

bokstäfver. Man har derför också med led-

ning af erfarenheten uppgjort ett skema, den

så kallade gj utse del n, som bestämmer, huru

många typer af hvarje bokstaf skola finnas

i en centner stil. Klart är, att detta för-

hållande är olika för olika språk. Den bästa

stilmassan består i allmänhet af 70 delar bly

och 30 delar antimon. Mycket svaga och

fina typer fordra för att lyckas i gjutnin-

gen en mera lättsmält metall, hvarför litet tenn tillsättes. Dessutom gifva

många stilgjutare sin massa andra små tillsatser, antingen af koppar, tenn

eller jern, och hålla denna sin sammansättning hemlig. Typerna fordra

efter gjutningen ännu någon bearbetning. Först och främst måste den i ty-

pens nedre ända qvarsittande göten, d. v. s. den öfverflödiga massa, som ej

fick rum i formen, utan qvarstannade i gjutmynningen, afbrytas och typens

sidor jemnslipas, hvarefter typerna uppsättas i långa rader och nedre ändan

öfverfares med en hyfvel för att borttaga möjligen efter afbrytningen qvarsit-

tande delar af göten.

Med de stora framsteg, den nya tiden gjort i allt, som till maskinväsendet

hör, och dess oupphörliga sträfvande att allt mer ersätta handarbetet med
maskinarbete, kunde det ej slå fel, att man äfven för stilgjutningen skulle

Fig. 504. Stilgjutningsmaskin.
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uppfinna maskiner, i synnerhet sedan man inom typografins tredje hufvudopera-

tion, tryckningen, redan med så mycken framgång användt dem. Lättast

måste detta låta sig göra vid stilgjutningen, der, som vi sett, handgreppen

äro temligen enkla. I början försökte man efter Didots förfaringssätt öka

produktionshastigheten derigenom, att man samtidigt göt flera typer i sär-

skilda formar, alldeles som man gjuter gevärskulor, utan att just deraf hemta

någon synnerlig fördel. Den egentliga, nu mera brukliga gjutmaskinen

(se fig. 504), på hvilken man blott behöfver kringvrida en vef för att.se de

gjutna typerna utfalla, kom först efter många försök till stånd. Han har

visserligen många särskilda delar, men är dock i det hela ganska enkeL

Gj utinstrumen-

tet är väl bi-

behållet, men
sjelfva gjutfor-

men eller ma-
trisen ligger här

mellan starka

stålväggar, på
det att hettan

vid det hastiga

arbetetmå kun-
na jemnare för-

delas och till en

del aflägsnas-

samt stilen så-

lunda hastigare

stelna i formen.

Gjutinstrumen-

tet är anbragt

på en rörlig

arm. I stället

Fig. 505. Stilgjuteri.
_ för gtöpslefveil

arbetar maskinen med en pump eller spruta. Ofvanpå den i maskinens

undre del anbragta eldstaden befinner sig smältpannan, och i denna står

den lilla sug- och tryckpumpen. Maskinens uppgift är nu att medelst pum-

pen inspruta en stråle flytande metall i gjutformen och, när metallen stel-

nat, utkasta den färdiga typen. Alla härtill nödvändiga rörelser fullän-

das med en omvridning af vefven, så att en typ blir färdig för hvarje om-
lopp af vefhjulet. Under rörelsens första del höjer sig pumpens kolf, och

metallmassa intränger från pannan uti honom, men på samma gång har äfven

den rörliga armen med gjutinstrumentet blifvit framskjuten, formens gjut-

mynning noga tryckt sig intill pumprörets mynning och en stark fjäder fast-

tryckt instrumentet i detta läge. Nu faller pumpkolfven, metallen stiger upp

i pumpens rör och fyller med en stråle, som man naturligtvis ej kan se, gjut-
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formen. Instrumentarmen drar sig nu åter tillbaka från sprutröret, instru-

mentet öppnar sig, utkastar typen och tillsluter sig derpå ögonblickligt för

^att börja samma följd af rörelser på nytt.

Gjutmaskinerna lemna ungefär 10 000— 14 000 typer om dagen, men det

ges nu mera förbättrade, ehuru på samma gång äfven mera invecklade maski-

ner, som kunna drifva sin tillverkning till en ännu högre siffra. Den genom

denna maskin vunna fördelen är emellertid ej så stor, som det kan synas, ty
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Fig. 507. Handgrepp vid sättningen.

liksom allt annat har äfven maskingjutningen sin skuggsida. Här inträffar

nämligen mycket oftare än vid gjutningen för hand, att små ^ ihåligheter eller

bläsor bilda sig i den ingjutna stilmassan. Kommer nu, såsom ej sällan hän-

der, en sådan skada på sjelfva gravyren, är typen naturligtvis oduglig;

visa sig deremot blåsorna

på den öfriga delen af ty-

pen, har det visserligen ej

något menligt inflytande på
hans brukbarhet, men alla

dessa skador sammanlagda

ändra i ej obetydlig mån
vigtförhållandet till gjuta-

rens nackdel, ty han måste

nu, for att få en centner stil,

gjuta flera typer, än han efter

den gamla metoden behöfde.

Det oaktadt har gjutmaski-

nen redan 'erhållit en temligen

stor utbredning och finnes nu

mera i alla större stilgjuterier.

Har man intet annat arbete för honom, begagnar man honom med fördel till

gjutriing af mellanslag och utslutning, d. v. s. de olika slag af metallstycken,

som användas för att skilja dels rader, dels ord ochJbokstäfver från hvarandra.

Huru en bok tillkommer. .Vi vilja nu vända oss till den hufvudafdel-

ning af ett tryckeri, der det af stilgjutaren lemnade stumma materialet genom

sammanställning till ord, rader, sidor och ark liksom erhåller talförmåga, med
andra ord till sätteriet. I stora officiner är detta merendels ett stort, ljust

och luftigt rum med en mängd fönster. Yi se här ett betydligt antal ifrigt

syseisatta personer stå framför regaler (se fig. 506), pulpetartade ställningar,,

hvarpå sluttande lådor, stilkaster, med en mängd fack äro anbragta. Dessa

fack innehålla nu alla de olika typerna, hvarje bokstaf och hvarje tecken i

sitt särskilda fack. Endast stora alfabetet

(vers alem a) och siffrorna ligga i sin

naturliga ordning och i de öfversta facken;

de små bokstäfverna deremot ligga ej i

alfabetisk ordning, utan så, att de oftast

förekommande ligga närmast till hands

och äfven ha de rymligaste facken. Utom
bokstäfverna innehåller kasten äfven skilje-

tecken och utslutning, typer, som begag-

nas att sätta emellan ord eller bokstäfver och, för att icke blifva synliga vid

tryckningen, äro lägre än den öfriga stilen. De största * äro fyrkanter,

hvilka, såsom namnet antyder, hafva höjd och bredd lika med kägeln af den

Fig. 508. Vinkelhake.

509. Sättlinie.
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Fig. 510. Sättskeppet.

stilsort, hvartill de höra. Vidare finnas lialffyrkant er (förut kallade

schliessqvadrater), tredje dels fyrkanter, q v artfyrkant er och slutligen

de tunnaste, spatier, som begagnas dels att sättas mellan orden, då de icke

jemt fylla raden, dels vid ords »spärrning)), d. v. s. till åtskiljande af bok-

stäfverna i ett ord, som man vill närmare framhålla. Slutligen finnas

q v adr äter, hvarmed raderna utfyllas eller »utslutas» vid hvarje styckes slut t

hvilket kallas »utgång».

Från dessa särskilda fack tar nu sättaren med högra handen sina bokstäfver,.

siffror, skiljetecken och hvad annat han till uppsättningen af det framför honom
befintliga manuskriptet behöfver, den ena efter den andra, än ur det ena än ur det

andra facket, och låter demglidai detsättinstru-

ment, kalladt vinkelhake, som han med ven-

strå handen håller. Att sättaren måste vara så

förtrogen med facken i sin kast, att han säl-

lan gör något oriktigt grepp, förstås af sig

sjelft. Men för att sättningen skall kunna gå
raskt undan, måste han vid hvarje särskildt grepp laga så, att han utför det på
det enklaste sätt utan någon vridning eller vändning på den en gång fattade typen.

För detta ändamål är hvarje typ försedd med så kallad signatur, d. v. s. en eller

flera skåror, anbragta något nedanför midten på typen. Af dettamärke ser sättaren,,

innan han ännu gör sitt grepp, hvilka typer ligga beqvämast till, och genom
att allt emellanåt omröra stilen i de mest anlitade facken lagar han så, att alltid

typer finnas, som man utan vidare omständigheter kan »fatta vid hornen»..

Afven om sättaren vid grep-

pet ej skulle se signaturen,

känner han genom en rörelse

med pekfingern, hvar hon är,

och undviker derigenom att

sätta stilen omvänd. Manu-
skriptet, hvarefter sättningen

sker, är instucket i en vid

kasten fäst ställning, kal-

lad tenakeln. Vinkelhaken

(fig. 508), som sättaren hål-

ler i venstra handen, är ett instrument af jern eller messing, som har formen

af en lång och smal låda, på hvilken den ena långväggen fattas och hvars

ena tvärvägg låter skjuta sig fram eller tillbaka och med en skruf kan fast-

göras hvar som helst på vinkelhaken. Afståndet mellan de båda tvärväg-

garna angifver radens längd. I vinkelhaken insattes nu således den ena typen

efter den andra så, som bokstäfverna skola följa på hvarandra i boken; efter

hvarje ord följer en utslutning, hvilken, då hon ej är så hög som bokstafs-

typerna, sålunda vid tryckningen föranleder ett mellanrum. Den vanliga ut-

slutningen mellan orden är halffyrkanten, som har ungefär bredden af ett

n. Mellan slutet af den ena meningen och början af den följande insattes

Fig. 511. Utbindningen.



560 BOKTRYCKARKONSTENS UPPFINNING.

en fyrkant. År raden fullsatt, »utslutas» lion, det vill säga, man söker genom

inskjutande af tunna spatier, i nödfall äfven genom att utbyta några utslut-

ningar mot andra, gifva den i vinkelhaken uppsatta raden en viss grad af

fasthet och spänstighet, och denna grad, som sättaren skall med känseln
,

kunna uppfatta, ' måste allt igenom vidhållas, då ur en rad, som i jemförelse

med andra är för löst utslutad, typer mycket lätt utfalla, när den färdiga for-

men skall lyftas och flyttas. Blir en rad deremot för styft utslutad, hin-

drar hon tillklämning af alla de öfriga raderna å sidan. Ofver hvarje rad

sättes, allt efter som hon blir färdig, ett flyttbart messingsbleck, den s. k.

sättlinien (fig. 509), för att dels gifva den nya raden ett fullkomligt jemt

underlag, dels också för att hålla tillbaka den näst föregående, som har benä-

genhet att gifva sig utåt på midten. När vinkelhaken, som rymmer 10 till 12

rader, blifvit full, urlyftas med tillhjelp af sättlinien med ett raskt grepp de

INB
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Fig. 513. Ny illustrerad tidnings textform. Fig. 512. Ny illustrerad tidnings bildform.

satta raderna och ställas på en zinkplåt med å tre sidor upphöjda kanter, det

s. k. skeppet (fig. 510). När ett så stort antal rader, som behöfves för att

fylla en sida, en kolumn, blifvit uppstäldt i skeppet, ombindes, »utbindes»,

kolumnen fast med ett snöre (fig. 511), tages sålunda af en öfvad hand och

nedsättes, »utskjutes», på ett bord, »bräde». När kolumnerna äro mycket stora,

måste flyttningen ske sålunda, att skeppet lägges på brädet, kolumnen fast-

hålles med venstra handen och skeppet dragés med den högra hastigt undan,

så att kolumnen blir stående på brädet.

Vid tryckningen af illustrerade arbeten, i synnerhet tidningar, som medgifva

en viss frihet i anordningen af de särskilda artiklarna, söker man så ordna

afbildningarna, att de kunna alla tryckas på en gång och- sålunda ingen

kommer att stå på baksidan af en annan plansch, hvarutaf det första tryc-

kets renhet skulle komma att lida, Man erhåller clerigenom en bildform,
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som upptager framsidan, och en textform, som upptager baksidan af arket

(se fig. 512, 513).

Till ett fullt ark höra, allt efter det valda formatets storlek, 8, 16, 24

o. s. v. kolumner. Dessa ordnas nu på brädet i två grupper, omkring allt-

sammans lägges en jernram, luckorna mellan kolumnerna fyllas med rätvink-

liga blystycken, steg, hvarefter hela stilsatsen med skrufvar eller kilar hop-

drifves till ett fast helt, en form. Strax i början af denna operation bort-

tagas äfven snörena, hvilket måste ske mycket försigtigt, då typer eljest lätt

kunna falla omkull eller förskjuta sig.

En färdig form får sålunda det allmänna utseende, som fig. 515, hyilken

föreställer ett oktavformat, utvisar. En fullt riktig föreställning om formens

utseende ger den dock naturligtvis ej, då typerna der förekomma omvända.

Det är klart, att ett på båda sidorna tryckt ark fordrar två sådana formar,

äfvensom att de 16 kolumnerna i dessa formar måste vara i en bestämd ord-

ning fördelade (utskjutna) på de båda grupperna, om de i det falsade och

uppskurna arket skola följa i riktig ordning på hvarandra. Såsom man vid

betraktandet af ett tryckt ark snart finner, måste den första kolumnen alltid

stå längst ned till venster i den venstra formen, den andra längst ned till

höger i den högra, den tredje längst ned till venster i den högra, den fjerde

längst ned till höger i den venstra o. s. v., så att den sextonde kolumnen

slutligen kommer att stå närmast till höger om den första. I oktavformat

falla således på arkets första form eller »sköntryckssida» kolumnerna 1, 4, 5, 8,

9, 12, 13 och 16, samt på andra formen eller »vidertryckssidan» alla de öfriga-

De sexton kolumnernas fördelning på de båda formarna, då livar form

tryckes för sig, åskådliggöres genom följande skiss:

Första formen. Andra formen.

auuuu uuuuu uuuuu uuuuu uuuuu uunuu uuuuu uuuuu
uuuuu uuuuu uuuuu uuuuu uuuuu uuuuu uuuuu uuuuu
UUUUU uuuuu uuuuu uuuuu uuuuu uuuuu uuuuu uuuuu
uuuuu uuuuu uuuuu uuuuu UUUCIU uuuuu uuuuu uuuuu
uuuuu uuuuu uuuuu uuuuu UUUUU uuuuu uuuuu uuuuu

8 6 Z\ e 9 11 01 4

1 16 13 4 3 14 15 2
nniinn nnnun nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn
nnnnn nnnnn nnnnn iiim un nnnun nnnnn nnnnn nnnnn
nunna nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn
nnnnn nnnun nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn
nnnun nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn

Tager man nu aftryck af de båda formarna, får man naturligtvis en full-

komligt omvänd bild deraf, och kolumnerna visa sig nu i följande ordning:

Första formen. Andra formen.

uuuuu uuuuu uuuuu UU41UU uuuuu uuuuu UUUUU uuuuu
uuuuu uuuuu uuuuu UUUUU uuuuu uuuuu UUUUU uuuuu
uuuuu uuuuu uuuuu uuuuu uuuuu uuuuu uuuuu uuuuu
uuuuu uuuuu uuuuu uuuuu uuuuu uuuuu uuuuu uunuu
uuuuu uuuuu uuuuu uuuuu ' uuuuu uuuuu uuuuu uuuuu

Q Z\ 6 8 £ 01 11 9

4 13 16 1 2 15 14 3

nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn
nnnun nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn
nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn
nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn
nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn

1

nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn

Den första kolumnen i hvarje ark har längst ned till höger den så kal-

lade signaturen, d. v. s. arkets ordningsnummer; förr begagnades dertill alfa-

Uppfinningarnas bok. I (u. 2). oö
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betets bokstäfver. Förut var äfven den tredje sidan försedd med signatur-

siffran, men hon hade då bredvid sig en asterisk. De öfriga vanliga formaten

ordnas på följande sätt:

Qvart.
Första formen. Andra formen.

Fo lio.

Örsta formen. Andra formen.
i 4 3 2

nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn
nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn
nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn
nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn
nnnnn nnnnn nnnnn nnnnn
1

Duo des.

Första formen.

(ltillUU uuuuu
uuuuu uuuua

uuuuu
uuuuu
uauau

uuuuu
uuuuu

6

uuuuu uuu
uuuuu
uuunu
U
24

nnnnn
nnnnn

nnnnn nnnnn
nnnnn nnnnn

uuuuu
uuuuu
uuuuu
uuuuu
uauua

nnnn nnnnn
nnnn nnnnn
nnnn nnnnn
nnnn nnnnn

Andra formen.
au uuuuu uuuuu Ul

UUUUU
UUUUU

01-

61

22

nnnnn nn

uuuuu
uuuuu
uuuuu
uuuuu
uuuuu
81

23
nnnnn
nnnnn
nnnnn
nnnnn
nnnnn

uuuuuuu uuuuuuu
UUUUU Ull uuuuuuu
uuuuuuu uuuuuuu
uuuuuuu uuuuuuu
uuuuuuu uuunuuu

t 5

t 8
nnnnnnn nnnnnnn
nnnnnnn nnnnnnn
nnnnnnn nnnnnnn
nnnnnnn nnnnnnn
nnnnnnn nnnnnnn

uuuuuuu uuuuuuu
uuuuuuu uuuuuuu
uuuuuuu uuuuuuu

9 €

7 2
nnnnnnn nnnnnnn
minnnnn nnnnnnn
nnnnnnn nnnnnnn
nnnnnnn nnnnnnn
nnnnnnn nnnnnnn

Se des (helt ark).

Första formen. Andra formen.
uuuuu
uuuuu
uuuuu
uuuuu

uuuuu uuu

65

20

uuuuu
uuuuu
SS

nnnnn nnnnn

uuuuu
uuuuu
SI

uuuuu
uuuuu
UUKIIU
uuuuu
uuuuu

il

32
nnnnn

uuuuu
uuuuu
uuuuuuuuuu

uuuuu
uuuuu

nnnnn nnnnn
nnnnn nn
nnnnn nn
nnnnn nn
nnnnn nnnnn nnnnn

uuuuu
uuuuu
uuuuu

nnnn nrm

uuuuu uu

nnnnn
nnnnn
nnnnn

uuuua
8

14
nnnnn
nnnnn
nnnnn
nnnnn

nnnnn nnnnn
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I sedesformatet ger hela arket sexton blad

fyra gånger. De åtta dubbelbladen ligga

Fig. 514. Handgrepp vid ombrytning.

och fast infogad antingen med träkilar (se fig.

äro anbragta i två af ramens sidor, hvilka bilda

ramen erbjuder visserligen större beqvämlighet,

mått uttränga kilramen, emedan han har den ol

och vikes således vid falsnin-

då inuti hvarandra och gifva

sålunda vid häftningen en

tjock ryggfals. För att före-

komma detta ordnarman hellre

de sexton kolumnerna på sam-

ma sätt, som när två oktavark

skola läggas bredvid hvar-

andra. Arken delas då före

falsningen på midten och be-

handlas som två på hvarandra

följande ark.

Formen omslutes, såsom

redan är nämdt, af en jern-

ram, i hvilken han är säkert

515) eller med skrufvar, som
vinkel med hvarandra. Skruf-

men har det oaktadt ej fol-

ägenheten att lätt blifva skef,
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hufvudsakligen i följd deraf, att vid för hård tillskrufning de af lians sido-

stycken, hvarigenom skrufvarna gå, bringas ur sin riktiga vinkel.

T\u mera användes ganska allmänt en tillslutningsmetod med drefhjul, som,

utan kilar och skrufvar, förenar bådas fördelar. De båda snedstegen äro här af

jern och afsmalna på yttersidan mot båda ändarna, så att de med de motsvarande

sidorna af ramen, som är en enkel kilram, bilda fyra kilformiga öppningar.

Stegens sluttande ytor äro försedda med kuggar, och motsvarande fördjup-

ningar återfinnas på omkretsen af fyra små jernhj-ul, som i midten ha ett fyr-

kantigt hål. Dessa hjul insättas nu i cle kilformiga öppningarnas breda ändar

och skrufvas med ett slags skrufnyckel mot midten, tills de ej kunna komma
längre. Tillslutningen är på detta sätt hastigt och ljudlöst verkstäld.

-v\b v^vs v,%jo

UMIU. .VCJ.
4 ST3U

-g^oÅi^jjoq i^£i

•u-sSum^s piA

UUUTjdS ^13 J9UI

-1GU 9^01 ^T3 '9p

— SI

— 13

dratrader under
kolumnerna, på
det de må bli

lika långa som
de systematiskt

gjutna stegen.

Då alla steg

mellan, öfver,

under och på 'J/lll

sidorna af ko- *(>//,

j

^13 's^iuwo^Sgiii

.xoq pi^U'B ^oop

I piAJ-CAq 'U9UUIUI

-03[SUUJ[UI.0 ld\

XII^ SV10S JTJJOp

opuB^nC^saaAjo

S^iOdd^d 13S59p

aqo3[s vs 4
UGuuirt[

-o^ ut? eiispeiq

- 9
—

öfver en ko-

lumn, och mäta,

huru många ci-

cerD bredare och

längre papperet

är än kolumnen.
Befinnesnupap-
peret vara t. ex.

16 cicero längre

och 14 cicero

Fig. 515. Oktavform tillslutad i kilram.

På sättningen följer korrigeringen af den uppsatta texten. För detta

ändamål tages ett afdrag, .som korrekturläsaren skall noga jemföra med
manuskriptet, hvarvid han i marginalen skall anteckna alla afvikelser från

originalet, utelemningar, oriktiga bokstäfver, fel mot sättningsreglerna o. s. v.

Sättaren höjer nu (iig. 516) med tillhjelp af korrekturinstrumentet (den s. k. ålen

eller korrekturtången) något litet den rad, hvari felet förekommer, och insätter

med ledning af korrekturet det rätta i det felaktigas ställe. Följande skema

visar de vanligast förekommande felen och sättet, hvarpå de i korrekturet rättas,

Tecknet y^ är egentligen ett v och betyder ver te eller v ert a t ur, d. v. s. att

bokstafven skall vändas om; <$ betyder del ea tur, borttages.
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Formulär till ett korrektur.

Fels eller rättel-

sers benämning.
Korrigerad text. Korrekturtecken.

Oriktig bokstaf eller

oriktigt ord.

Oriktig stilsort.

Felande bokstäfver eller

skiljetecken.

Öfverflödiga ord eller

bokstäfver (bröllop).

Utelemnade ord (lik).

Oriktig ordföljd

(omkastning).

Uppstickande utslutning

(spis).

Skadade ock orena
(fullslagna) bokstäfver.

Upp- och nedvända
bokstäfver.

Bokstäfvers liopskjut-

ning.

Ords åtskiljande.

Radens rätning

(snedhet).

Ett ords utmärkande
med annan stil.

Ords spärrning.

Borttagande af spärr-

ning.

Ny rad.

Ej ny rad.

Ökadt mellanslag.

Minskadt mellanslag.

Utflyttning af raden.

Indragning af raden.

Nu måste minjTt ett/aftryefe-till ta-

gas, för att tillbe, att ej 4ättaren vid

korrigeringen cyferhoppat något fel/

eller nya yéyaryxillkommipt. Vid den-

na granskning eller läsningen /det

3 £ / j2

genomläses det andra korrekturet,

hela ånyoguppmärksamt, dåjen enda

läsnyng ej ger tillräcklig säkerhet ^ör

att aj/a fel blifvit upptäckta. Alla

nya och qvar /stående fel skall sät/(a-

ren nulikaledes rätta och, sedan/letta

skett, göra e^ nJ^ a^rag. Emeller-

tid har äfven ett Afdrag blifvit till-

stä 1 ä t ,/torfa ttaren

,

och detta återkom-

mer ej sällan fullt med /än dr in g ar,

så att en ny korrigering blir nöd-

vändig,
j
På detta sätt följa korrektur

på korrektur.

Slutligen tages ett sista afdrag,/

det s. k. revideringsarket eller »re-

videret». Formen är nu färdig att

1
läggas i pressen. Härifrån går dock

ännu ett ytterligare afdrag till faktorn,

/ é /—/ a/c/?<aa

-I A W

-/. 2. 3. <é.

/# /#

/V
/- /•

Cfet.

/ <ff-

/C
/C



SÄTTMASKINEN. 565

som kastar en sista granskande blick, på det hela och anmärker möjligen

förekommande skönhetsbrister o. s. v. Sedan tryckningen är verkstäld, vaskas

formarna med lut för att befrias från svärtan och återvända derefter till

sätteriet, der stilen aflägges, d. v. s. typerna åter inläggas i sina särskilda

fack. Afläggaren anfuktar stilsatsen, upptager ett antal rader, ett »grepp»,

i venstra handen, fattar med . den högras tumme, pek- och mellanfinger en

del af den öfversta raden och lägger så hastigt och skickligt den ena bok-

stafven efter den andra i deras särskilda fack. Raderna, som. sättas från

venster till höger, afläggas i omvänd riktning. En noggrann afläggning un-

derlättar naturligtvis betydligt korrekturet af ett nytt arbete, ty de flesta af

de i ett oriktigt fack lagda typerna blifva vid ny sättning ej upptäckta och

bilda sålunda fel.

I många tryckerier äro de olika arbetena fördelade på olika personer,

så att några ständigt äro syseisatta med tabellsättning, andra med textsättning,

som de aflemna i spalter

af obestämd längd till om-
bry t a r e n (metteur en

pages), hvilken afdelar

dem i kolumner och ombe-

sörjer allt det öfriga. Vid

tidningstryck finnes alltid

en ombrytare. Denna me-

tod för sättningen kallas

förrådssättning.

Sättaren vid sin kast

följer ännu alldeles samma
förfaringssätt, som hans

kolleger redan för århun-

draden sedan använde;
Fig# 516 ^ Ko

~

igering .

men äfven på hans om-

råde har den spekulerande uppfinningsandan försökt sig. Stor möda och myc-

ket skarpsinne ha blifvit nedlagda på försöken att uttänka en maskin, med
hvars tillhjelp sättningen kunde hastigare verkställas, och ehuru ännu ingen

sådan sättmaskin visat sig fullt praktiskt användbar, få vi dock ej i Upp-
finningarnas bok lemna detta ämne helt och hållet oberördt. Såsom uppfin-

nare af sättmaskiner äro kända: fransmännen B all an che, Y o un g, Del c am-
bre och Gumbert, engelsmännen Church, Hattersley och Mackie, ameri-

kanerna Brown, R. Vind er i Bolton och C. Kastenbein, svenskarna Rosen-
berg och Viberg, dansken Sören sen och böhmaren Tschulik. Till grund för

alla dessa maskiner med undantag af Mackies ligger den iden, att sättaren tryc-

ker på tangenter, liksom på en pianoklaviatur, och att vid hvarje tryck på en

tangent en bokstaf eller annat tecken utskjutes ur sitt särskilda fack. Sättarkla-

viaturen måste följaktligen ha lika många tangenter, som det finnes bokstäfver

och andra typer. Så till vida möta inga synnerliga svårigheter; men dessa
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börja, när det blir fråga om att leda de frigjorda typerna till deras samlings-

plats och der ordna dem i rader bredvid hvarandra. Här afvika de olika

konstruktörerna ifrån hvarandra. På Youngs och Delcambres maskiner ledde

släta rännor från de särskilda facken till en liten låda, dit stilarna i följd

af sin egen tyngd åkte ned. Denna låda, som motsvarade vinkelhaken, erhöll

genom en liten trampmekanism en skakande rörelse, som underlättade ty-

pernas uppradande bredvid hvarandra, Så snart en rad blifvit full, måste

han urlyftas och utslutas, samma operation, som vi redan vid sättningen för

hand lärt känna. Den rosenbergska maskinen har inga ledningsrännor, utan

i dess inre löper tvärs öfver i oafbrutet kretslopp en ändlös rem, på hvilken

de utskjutna typerna nedlägga sig och af hvilken de föras till ett ställe, der

de i en för ändamålet afpassau
1

behållare samla sig till en rad. När raden

är full, ger maskinen sjelf ett tecken, sättaren vrider om en liten vef, och

den satta raden åker

öfver till maskinens

venstra sida, der en

medarbetare motta-

ger, rätar och in-

passar honom i ko-

lumnen. Med tillhjelp

af den ändlösa rem-

men har det blifvit

möjligt att på en

gång anslå flera tan-

genter, liksom ett

ackord, så att flera

typer samtidigt kun-

na nedfalla på rem-

men, hvilket dock en-

dast går för sig, då

bokstäfverna i ordet

följa hvarandra i alfabetet. Så t. ex. kan ordet hjort utskjutas genom en

enda tryckning af fem fingrar. Medan derför Delcambre med sin maskin

satte omkring 6 000 bokstäfver i timmen, sätter den rosenbergska 10 800 bok-

stäfver på samma tid. Sörensens maskin, som vann den stora guldmedaljen

på verldsutställningen i Paris 1855, har visat sig praktiskt användbar, och

en kjöbenhavnstidning, Fsedrelandet, har öfver ett års tid satts med den samma.

Mekanismen var dock så invecklad, att, då han efter Sörensens död kom i

olag, ingen ännu kunnat åter sätta honom i ordning. Med den tschulikska

maskinen skola för någon tid sedan inom det kejserliga statstryckeriet i Wien
vidtagits förbättringar, som ledt till gynsamma resultat; han lär dock ej längre

användas.

Sedan formen blifvit begagnad, skall han också söndertagas och hvarje

typ läggas tillbaka i sitt särskilda fack. Afven för denna operation, den så

Fiff. 517. Sättare vid kasten.
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kallade a flaggningen, liar en särskild maskin blifvit uppfunnen. Aflägga-

ren genomläser först raderna, som skola söndertagas, och lägger dem derefter

i en behållare, som låter skjuta sig fram och tillbaka. Trycker han på en

tangent, uppskjutes ett stift, som, om behållaren är noga framskjuten, bort-

stöter den första bokstafven ur den rad, som skall afläggas. Framskjutande

med den högra handen och spelande på klaviaturen med den venstra, lägger

han snart af en rad. Detta förefaller något omständligt, och en flink afläggare

för hand skulle kanske kunna hastigare verkställa arbetet; men här är ej

fråga om att endast kasta stilarna utan ordning i deras fack, utan de måste komma
ut ur maskinen i väl ordnade rader, så att man sedan kan lätt uttaga dem
och inlägga dem i sättmaskinens, i lodrät ställning anbragta fack. Denna
upj)radning ombe-

sörjer nu aflägg-

ningsmaskinen ge-

nom en inre meka-

nism, som består af

en vals med många

små häfstänger,

hvarför denna ma-

skin också erfordrar

en liten drifkraft.

En senare i New-

York konstruerad

sättmaskin ansluter

sig i allmänhet till

de äldre; men af-

läggningen synes

här grunda sig på

en alldeles ny ide.

Hon är hufvudsak-

ligen baserad på en

kringsvängande me-

tallskifva, hvars

kant är på olika

sätt så inskuren och tandad, att på ett och samma ställe alltid en och samma
bokstaf gripes och medtages. Denna maskin sågs äfven på verldsutställ-

ningen i London 1862, men har ej visat sig mera praktiskt användbar än sina

föregångare.

Sättmaskinens nytta inskränkes dock oundvikligt derigenom, att de flesta

ej kunna arbeta med mer än en stilsort. Förekommer under sättningen

ett ord med annan stil, måste platsen fyllas med utslutningar och det ute-

lemnade ordet sedermera insättas för hand. Kastenbeins har dock plats för

både antiqva och kursiv stil. Likaledes kan maskinen, åtminstone är det

fallet med den tschulikska, endast arbeta med en stil af viss storlek, således

518. Mackies sättmaskin.
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en för korpus inrättad endast med korpus o. s. v. De vanliga typerna kunnat

ej användas, då stilen måste ha en alldeles egendomlig signatur och nedtill

en djup skåra. Dessutom kan en tschuliksk sätt- och afläggningsmaskin ej*

fås under 2 600 rdr. Härtill kommer, att en sådan ytterst sammansatt ma-

skin med sina många fina delar ofta kräfver reparation.

De flesta af dessa maskiner begagnas ej heller längre. Bland de få, som

fortfarande äro i bruk, äro engelsmannen Hattersleys, som allt sedan 1857 oaf-

bratet begagnats och, liksom alla de förenämda, hvilar på klaviaturprincipen,,

samt Kastenbeins, hvaraf 5 sätt- och 8 afläggningsmaskiner begagnas för

tidningen Times. Från en helt annan sida deremot har uppgiften blifvit fat-

tad och löst af engelsmannen Mackie, hvars maskin utgör det nyaste i denna

väg. Uppfinnaren är sjelf boktryckare och utgifver i Warrington ej mindre

Fig. 519. Browns afläggningsmaskin.

än åtta olika tidningar för de kringliggande städerna. Det egna behofvet

ledde honom till uppfinningen. Utom hos honom sjelf arbetar maskinen för

närvarande äfven i Clay Son & Taylors tryckeri i London. Han sätter om-

kring 15 000 bokstäfver i timmen, medan en handarbetare vanligen sätter 1 000

bokstäfver på samma tid. Vi gifva ur Annalen der typographie en af-

bildning af maskinen (fig. 518), men måste i stället för en närmare beskriv-

ning nöja oss med några få antydningar. Maskinen har ingen klaviatur, inga

rännor eller band, utan sättes i rörelse med en vef, sedan han blifvit matad

med typer och på sätt och vis äfven med manuskript, det senare dock af en

beskaffenhet, som endast en maskin kan begagna. Han synes nämligen vara

bygd på samma princip, som ligger till grund för jacquardväfstolen. Liksom

der stuckna mönster sätta små maskindelar i och ur rörelse, använder man
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äfven här smala remsor af starkt papper, som på en liten perforeringsmaskiB

med ledning af manuskriptet genomstickas. Detta förberedande arbete skall

gå mycket fort och kosta obetydligt. Sättmaskinen har tre ofvanpå hvar-

andra liggande messingskransar af något öfver 3 fots diameter, af hvilka den

mellersta är rörlig och roterar fem gånger i minuten. Den öfre kransen in-

nehåller facken för typerna, som äro af det vanliga slaget. Den roterande

kransen är försedd med griptänder, som i ett gifvet ögonblick gripa in i

facken, utdraga ända till sju typer på en gång och nedlägga dem på den

roterande kransen, tills de på ett visst ställe blifva nedskjutna i en ränna.

En sättare bildar af den ändlösa sträckan rader och utslutar dem. Gripar-

nas arbete bestämmes af patronen. Denna går öfver en liten vals, som stöt-

vis framskjuter papperet. Denna vals har på tvären fjorton fördjupningar,,

och vid honom snudda ändarna af fjorton häfstänger, som likväl endast då

kunna intränga och sålunda inverka på griparna, när de i papperet stuckna

hålen komma att ligga öfver en af valsens fördjupningar. De genomstuckna

pappersremsorna kunna användas flera gånger och för stil af olika kägel.

Rörande afläggningsapparaten namnes endast, att hans sätt att arbeta är

ungefär enahanda med sättmaskinens.

Amerikanen Br.owns sättmaskin är mycket enkel och lofvar endast

åstadkomma dubbelt så mycket som en sättare för hand. Typerna äro

sorterade i rännor, som ligga på en bordsställning bredvid hvarandra och hafva

en sådan lutning, att typerna af sig sjelfva rycka efter, så snart den understa

borttages. Framför den nedre ändan ligger en lätt vinkelhake af stål, som

låter skjuta sig fram och tillbaka. På dess kant sitter en tvåledad häfstång,,

hvars yttre ända bildar ett handtag, medan den inre är försedd med upp-

stående stift. Arbetaren skjuter vinkelhaken till det fack, hvarifrån han be-

höfver en typ, trycker på handtaget och lyfter derpå åter upp det. Den för-

sta rörelsen för stiftet genom ett litet hål under den yttersta typen, hvil-

ken nu uppstötes. Han kommer dervid mellan två små plåtar af fjäderstål r ,

som utgöra böljan till en krökt ledningskanal, hvilken likaledes har sin plats

på vinkelhaken. På detta sätt fylles först kanalen och sedan vinkelhaken

med en rad. När vinkelhaken är full, sänker han sig åt ena sidan, och raden

glider ned i en längre horisontal ränna. Här måste han nu af arbetaren ut-

slutas för hand.

Mera sammansatt är samme uppfinnares afläggningsmaskin, hvaraf vi i fig.

519 gifva en afbildning, på samma gång vi med några ord skola angifva, livad

han förmår åstadkomma, utan att dock kunna närmare inlåta oss på sättet

huru, ty uppfinnaren har om sin maskins inre sammansättning endast gifvit

några otillräckliga antydningar. Vi se sålunda på framsidan stilsatsen, sora

maskinen skall söndertaga och aflägga. Han upplyfter stilen rad för rad

och för honom inåt mot den i midten befintliga, roterande afläggningsringen..

Den i ändan genom en tvärvägg afslutade kanalen, i hvilken raden drifves

framåt, går härvid under ringens kant och med bredderi af den gröfsta typ*
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in i det inre rummet. Här, som i sättmaskiiien, arbetar nu ett uppstående

stift, som drifver typen uppåt, hvarefter griptänger mottaga och bortföra ho-

nom. Typernas sortering blir möjlig derigenom, att hvarje sort har sin

särskilda signatur och livar och en först då fattas, när den för honom pas-

sande griparen kommer. Med ett ord, det synbara resultatet är, att typerna

i stående rader föras i alla riktningar utåt och framskjutas i sina särskilda

rännor. De krökta styckena äro lätta underlag, som skjutas med och endast

ha till uppgift att hindra de yttersta typerna från att falla. Allt efter som

stilrännorna fyllas, borttagas de och utbytas mot tomma. Några sådana sticka

fram ur förrådslådan till venster. De fylda kunna omedelbart uppställas på

regalen för att tjenstgöra som stilfack.

Tryckpressen. Vi vilja nu kasta en blick på den andra af boktryckets

hufvudfaktorer, pressen. Gutenberg var den förste, som använde honom; de

förut brukliga tafletryc-

ken hade nämligen, som

vi sett, åstadkommits

medelst gnidning eller

klappning. Gutenberg

skall, enligt en samtidas

utsago, lånat modellen

till sin press från vin-

pressen, och länge, till

och med ända in i nyare

tider, bibehöll sig denna

äldsta inrättning af

tryckpressen. Först vid

det industriela lifvets

allmänna uppvaknande

grep den reformerande
Fig. 520. Förbättrad stanhopepress. haildeil ill äfveil på

detta område. Man behöfver ej vara så synnerligt gammal för att ha sett

sådana pressar, som med undantag af skrufspindlarna till allra största delen

voro timmermansarbete. *Det kan förefalla underligt, huru de gamla tryc-

karna med dessa klumpiga verktyg kunde åstadkomma arbeten, som i sin art

voro praktverk; men vi måste derjemte komma ihåg, att de ej hade så

brådt om som vi, att de använde ofantligt mycken tid, möda och tålamod på

sina arbeten och i nödfall med penna och pensel utfylde, livad pressen lem-

nat outfördt.

Om en holländsk boktryckare Olaeu, som tillika var en berömd mate-

matiker och astronom, berättas, att han 1620 gjorde flera försök att afhjelpa

den gamla pressens många brister. Dessa kröntes med sådan framgång,

utt han bragte till stånd nio olika slags förbättrade pressar, som han upp-

kallade efter de nio muserna. Hans pressar skola varit mycket använda,
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men om deras inrättning ocli fördelar känner man nu mera ingenting. Om-
kring medlet af 16:e århundradet införde Dan ner i Nurnberg messingsskrufven

i stället för den gamla af trä. Afven grundplattan, fun damentet, förut af

trä eller sten, samt den rörliga ofvanplattan, digeln, götos sedermera af jern,

och man trodde sig redan dermed ha åstadkommit mycket.

Pressens jernålder, d. v. s. den tid, då han bygts helt och hållet af jern

med en förbättrad mekanism, började omkring 1820 med det allmänna infö-

randet af lord Stanhopes press, och nu måste efter hand de otympliga, ljus

och utrymme borttagande och trots sitt kraftiga utseende så ömtåliga träma-

skinerna rymma fältet för sina vida mera praktiska och behagliga rivaler,

jernpressarna, som i följd af sin bättre mekanism och fastheten i sin bygnad

med mindre kraftansträngning åstadkomma ett långt skarpare och renare tryck.

Samtidigt med och efter Stanhope uppträdde så många andra förbättrare af

handpressen, att man skulle kunna uppräkna några och tjugu särskilda kon-

struktioner. Amerika lemnade ruth-

wen- och columbiapressarna, engelska

äro de af Coopcr, Hopkinson, Well,

Cogger och Hagar, tyska de af Ding-
ler, K och, S utter, Ho fm ann m. fl.

konstruerade. Det var hufvudsakligen

allt jemt mekanismen för neddrifvandet

af digeln, alltså för tryckets åstadkom-

mande, hvarpå konstruktörerna öfvade

sina snillen. Stanhopes press företer

ännu den gamla tryckskrufven, men
pressbängeln är ej, som eljest, fäst vid

hans, utan vid en särskild spindel, och

båda spindlarna äro upptill förenade me-

delst en mycket ändamålsenlig häfstång.

Denna press arbetar väl och användes

ännu allmänt. Senare konstruktörer ha

helt och hållet öfvergifvit skrufven och tillgripit andra inrättningar. I de

flesta fall är det en ledad häfstång af en eller annan form, genom hvars rä-

tande trycket utöfvas på digeln. En af de enklaste och mest omtyckta kon-

struktionerna är den i fig. 521 afbildade, hvilken, utan att hafva ett egentligt

knä, likväl hvilar på samma grundsats. De båda i korsvinkel stälda sträf-

vorna i midten röra sig nämligen så väl upp som nedtill med runda huf-

vuden i motsvarande lager; de båda nedre af dessa lager ligga i en vridbar

platta, som följer bängelns rörelse. Blir denna sålunda åtdragen, öfvergå der-

igenom de båda sträfvoma (käglorna) i lodrät ställning och växa derigenom

på längden, hvilket naturligtvis måste ha till följd en nedtryckning af digeln.

Men vi få ej fördjupa oss i mekaniska enskildheter, utan skola nu endast fästa

uppmärksamheten på några för alla pressar gemensamma inrättningar.

Fig. 521. Hagarpress.
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På alla slags pressar, med undantag af sådana för mycket små tryck, måste

formen omvexlande flyttas först till ett ställe, der han mottager svärtan, samt der-

efter till ett annat, der sjelfva tryckningen försiggår. Han ligger derför på en så

kallad kärra, hvilken på glatta skenor eller små hjul skjutes fram eller tillbaka.

Denna rörelse verkställes med en handvef. Svärtans uppdragande skedde förr

medelst ett par stoppade skinnbollar, men nu mera med en vals, som är öfver-

dragen med ett elastiskt lager af lim och sirap. Den genom en nära före-

ning af dessa båda ämnen bildade massan gjutes vid mycket hög tempe-

ratur i en jerncylinder omkring en trästock. Uppfinnaren af denna elastiska

vals är fransmannen Gannal (1819), hvilken derigenom inlagt en stor för-

tjenst om boktryckeriet, ty i jemförelse med det gamla förfaringssättet vid

färgningen utgör valsen ett ofantligt framsteg och helsades äfven öfver allt

med liflig tillfredsställelse. Till höger om kärran och medelst gångjern fäst vid

henne befinner sig deckeln, i hvilken pappersarket inlägges. Sedan deckeln

blifvit uppslagen i lutande ställning, uppslås äfven en mycket lätt ram, rem-

mikan, som är fäst vid honom på samma sätt som deckeln vid kärran (fig.

520). Denna ram öfverdrages med ett karduspappersark, hvari man utskurit

öppningar, motsvarande stilformen, så att det inlagda arket, sedan ramen blif-

vit igenslagen, endast ligger öppet på de ställen, som skola komma i beröring

med typerna. Medan tryckaren lägger i arket, har en gosse öfverfarit formen

med färgvalsen, remmikan fälles ned, deckeln slås igen öfver formen, kärran

skjutes in, och tryckningen verkställes. Kärran skjutes nu åter ut, deckeln

upplyftes, remmikan slås upp, det tryckta arket uttages, ett nytt inlägges i

stället, och så allt vidare. På hvarje press finnes en inrättning, som efter

verkstäld tryckning vid bängelns tillbakaskjutande gör, att digeln åter höjer sig.

A Stanhopes pressar är det en på en häfstång anbragt motvigt, som verkställer

denna operation; men å Hagars och dermed likartade är det starka fjädrar,

som vid dige'lns nedgående utspännas och, när trycket upphört, genom sin sam-

mandragning lyfta honom.

Jernpressarnas företräde består icke allenast i den större godheten af det

arbete, de åstadkomma, utan äfven i den större mängden. Antalet af de aftryck,

som en arbetare med träpress på dagen kunde åstadkomma, var 1 000, högst

1500; med jernpress kunna deremot tryckas 2 500 till 3 000 exemplar. Hade
boktrycket fortfarande måst nöja sig med dessa hjelpmedel, skulle det aldrig

kunnat uppnå den grad af utveckling, hvarpå det nu befinner sig. Huru skulle

t. ex. de tusentals ark kunnat åstadkommas, som nu på några timmar tryckas,

i en stor tidnings tryckeri? Här kom mekaniken åter till hjelp, och maskin-
pressen uppträdde just i det ögonblick, då behofvet deraf gjorde sig mest

känbart. Med honom började för boktryckarkonsten ett nytt tidehvarf.

Maskinpressens uppfinnare är Friedrich Kö ni g från Eisleben, född den IT

april 1775. Sedan han lärt ut på Breitkopf & Härtels tryckeri i Leipzig,

studerade han i flera år matematik och mekanik och bragte sin ide, som
redan under läroåren syseisatt honom, till full mognad. Men ännu återstod

utförandet. Sedan König förgäfves vändt sig till en mängd tyska tryckeri-



MASKINPRESSEN. 573

egare för att få sin ide utförd, begaf han sig 1804 for detta ändamål till

London, väl vetande, att engelsmannen med sin skarpare affärsblick och större

företagsamhetsanda i allmänhet är mera benägen för införandet af nya

uppfinningar. Här lyckades det honom äfven snart att i hr Bensley finna

en förlagsman, som förstod att uppskatta uppfinningens värde och med
König genast afslöt ett kontrakt. De första försöken utföllo visserligen

ej efter önskan, men König tröttnade dock ej ; andra personer trädde till och

ifrån, ty ännu återstodo många hinder att besegra, och först måndagen den

14 november 1814 tillkännagaf Times för sina läsare, att de höllo ett alster

af ångmaskinspressen i sina händer. Saken gjorde allmänt och rättmätigt

uppseende.

Fig. 522. Enkel cylindermaskin med kretsrörelse. König & Bauers system.

König hade för utarbetandet af sin uppfinning förbundit sig med en annan

tysk, matematiske instrumentmakaren B au er från Stuttgart. De återvände

nu till Tyskland och anlade i Oberzeli vid Wurzburg en stor, ännu blom-

strande mekanisk verkstad för tillverkning af maskinpressar. Dessa undergingo

med tiden så stora ändringar och förbättringar, att de nu varande maskinerna

ej längre likna sina äldsta förebilder.

Men om också tryckmaskinen eller maskinpressen vid första påseende ej har

den aflägsnaste likhet med handpressen, sker dock tryckningen i den förra

hufvudsakligen på samma sätt som i den senare. Kärran med stilformen finnes

äfven der och föres af maskinen sjelf oupphörligt fram och tillbaka. Den
elastiska färgvalsen saknas ej heller; han är nu endast fördubblad och står i
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samband med ett sinnrikt system af andra valsar, som genom sin samverkan

bidraga till en god fördelning af färgen. Den öfversta roterar i färgbehål-

laren sjelf. Intill honom höjer sig periodiskt en liten vals, »hoppvals»,, som,

sedan han tagit en färgstrimma, strax derpå faller tillbaka på den under eller

bredvid honom liggande valsen, hvilken jemte sin roterande äfven har en

fram- och återgående rörelse. Öfver en följande tjockare vals kommer färgen

på en naken metallvals och härifrån på de båda uppdragsvalsarna. Färgappa-

ratens roterande rörelse åstadkommes af en vid kärran fäst kuggstång.

Under benämningen »med borclfärgning» förekomma nu maskiner med en

förändrad färginrättning. Bordet är en platta, som sitter fast på fundamentet

och följaktligen med detta rör sig fram och tillbaka. Yid banans främre ända

får plattan för hvarje gång svärta

af det der befintliga färgverket

och afsätter henne på de längre

bakut befintliga uppdragsvalsarna,,

hvilka i sin tur aflemna henne

till formen.

Till kärrans fram- och till-

bakaskjutande användas flera olika

mekanismer. Vid den så kallade

jernbansrörelsen står kärran

på små hjul och sättes i rörelse

afhäfstänger; vid kretsrörelsen

åter glider hon på skenor och. hål-

les i gång af en egendomlig me-

kanism, hvars mest utmärkande

drag är, att ett liggande kugg-

hjul föres omkring i en dubbelt

så stor krans, hvilken äfvenle-

des är på insidan försedd med

kuggar. Båda kuggkretsarna gripa oupphörligt uti hvarandra,

Under vilkor, att den inre kretsens diameter är jemnt hälften så stor

som den yttres, blir hypocykloiden, d. v. s. den väg, som hvarje punkt i den

kringrullande kretsen beskrifver, en rät, genom den stora kretsens medel-

punkt gående linie. Vi gifva i fig. 523 en afbildning af denna kretsapparat.

a är vefstaken, som sätter maskinens alla rörliga delar i gång. Han har följ-

aktligen på yttersidan en trissa för remmen. Kugghjulen b och c ha ingen-

ting att göra med kretsrörelsen, utan tjena endast till att vrida omkring axeln

6?, som åstadkommer de ryckande rörelserna på färgverket, tryckcylinderns fast-

hållande, då han skall stå stilla, samt punkturernas upp- och nedgående. Kugg-

hjulet e drifver omkring hjulet /, på hvilket åter det lilla hjulet h är fäst. Det

senare har sin vidfästningstapp i g strax bredvid tappen till stången i; m är den

fasta krans, i hvars kuggverk h ingriper med sitt, Detta system har en lätt,

jemh och ljudlös rörelse. Åtminstone är det fallet, medan maskinen ännu är

523. Kretsrörelse.
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ny. För närvarande äro detta slags pressar de mest omtyckta, hvaremot man
mot jernbansrörelsen anmärker, att hon är mera benägen att skaka och lättare

förorsakar det fel i trycket, som tryckaren kallar »hysjning».

£

P3

<5

I stället för handpressens digel har maskinpressen en ihålig jerncylinder

(den bakersta och största på afbildningarna fig. 522, 526). Han är öfver-

dragen med filt eller papper och kan genom skrufvar anslutas mer eller min-
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•dre nära intill formen. Cylindern liar i livardera ändan ett kugghjul och

griper dermed in i de på kärran fästa kuggstängerna, samt blir sålunda genom

^dennas rörelser kringvriden. Denna kringvridning eger dock endast rum,

medan kärran går framåt och tryckningen sålunda sker; när hon gått bakåt

deremot, hålles cylindern stilla af en excenterinrättning. För att förstå, huru

cylindern omvexlande kan trycka på formen och låta honom utan beröring
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passera under sig, måste man komma ihåg, att han har ett upphöjdt underlag

för trycket, som endast sträcker sig öfver ungefär hälften af hans omkrets.

Det är endast denna del af cylinderns yta, som kommer i beröring med formen,

medan den återstående släpper honom igenom utan att beröra honom. De när-

mare enskildheterna af en maskinpress låta ej gerna beskrifva sig; man måste

ha sett en sådan i gång för att kunna uppfatta dem. Deremot äro de hand-

räckningar, menniskan har att lemna maskinen, ytterst enkla.

Medan tryck-

formen går tillbaka

under färgvalsarna

och, såsom nyss

nämdes, cylindern

står stilla, tager den

på en upphöjning

stående iläggaren,

en gosse eller en

flicka, ett ark från

den till höger lig-

gande papperssta-

.

peln och lägger det

på den sluttande

skifvan emot ett

par hållare nära

intill cylindern, så

att denna kan fatta

det med sina fing-

rar, griparna,

som i detta ögon-

blick stå öppna. I

det samma cylin-

dern börjar vrida

sig omkring, slå

griparna igen och

draga med sig ar-

ket, som sålunda

kommer emellan

cylindern och for-

men och blir tryckt.

Det föres nu vi-

dare af band bakåt, uttages af en mottagare (gosse eller flicka) och upplägges

på mottagningsbordet. Mekaniska mottagare (sjelfmottagare) lemnas äfven af
maskinfabrikerna, men begagnas ännu ej allmänt i tryckerierna, emedan
tryckaren derigenom lätt förledes att underlåta i tid efterse möjligen under
tryckningen uppstående felaktigheter, hvilka lätt iakttagas, då arken emottagas

Uppfinningarnas bok. I (u. 2). 37
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"/'isy".'''f'; "// "11'iifi .

af hans biträde. Bespa-

ringen i arbetskostnad

och oberoendet af biträde

göra dock, att han böljar

allt mer användas. När

formatet är stort, erhåller

iläggaren ett biträde, och

iläggningen sker nu med
fyra händer. Maskinen

får naturligtvis, i synner-

het vid vidertryck, ej

gå fortare, än att iläg-

garna hinna följa honom
och säkert och noggrant

med ledning af punktur-

stiften lägga arken på
deras ställe. På detta sätt

kan en enkel maskin-

press trycka ända till

1 200 exemplar i timmen.

Men vill man icke blott

trycka hastigt, utan äf-

ven rent och vackert,

måste man låta pressen

gå i ett långsammare

tempo, hvilket i synner-

het vid tryckningen afsto-

ra illustrerade arbeten är

nödvändigt. Här blir der-

för också tillverknings-

mängden långt mindre.

Men mekaniken har äfven

anskaffat medel, hvarige-

nom ett ännu större an-

tal exemplar på en gif-

ven tid kan åstadkom-

mas. Redan den enkla

maskinpressen af vanlig

storlek kan sålunda tryc-

ka dubbelt så många

'{^ J
exemplar derigenom, att

''/<///*/
l:

1
:

(<:r:WÉMmii man inlägger båda for-

marna af ett ark bredvid hvarandra och ilägger papper af formatets dubbla stor-

lek, då man, sedan det blifvit tryckt på båda sidorna, erhåller tvillingsexemp-
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lar, som sedan skäras i tu, hvilket arbete å nyare maskiner verkställes genom

en mot tryckcylindern roterande liten skärtrissa. Här ha vi således åter igen

ett af de många exemplen på, huru uppfinningarna betinga och fullständiga hvar-

andra. Hade pappersmaskinen ej blifvit uppfunnen, skulle vi endast till hälf-

ten kunnat tillgodogöra maskinpressens fördelar, ty så stora ark, som här begag-

nas, kunna ej formas för hand. Först genom pappersmaskinen ha de större for-

maten blifvit möjliga, och denna uppfinning har satt tryckaren i stånd att röra

sig med papper af en storlek och i en myckenhet, som förut voro okända.

En enkel snällpress trycker 1 000—1 400 ark i timmen på ena sidan. På
en dubbelmaskin erhålles en half gång till så mycket. En sådan press har

två tryckcylindrar med färgverket emellan sig. Fundamentet, hvaruti en enda

form ligger, går så långt, att det passerar under båda cylindrarna. Vid hvar-

dera cylindern står en iläggare. Men nu kan äfven det ögonblick, då funda-

Fig. 528. Enkel skön- och vidertrycksmaskin.

mentet går tillbaka, begagnas till tryckning, och dubbelmaskinens tillverkning

blir derigenom ännu ytterligare fördubblad, hvarvid naturligtvis äfven iläggnin-

gen måste ske med fyrdubbel hastighet. Pressar, som äro inrättade för detta

ändamål, kallas fyr dubb la.

Dubbelmaskiner kallar man stundom äfven sådana, som genast trycka

arket på båda sidorna. Den rätta benämningen för dessa pressar är dock

skön- och vidertrycks- eller komplettmaskiner (fig. 528). Här ligga

de till ett ark hörande två formarna på hvar sitt fundament, och pressen har

två tryckcylindrar och två färgverk. Så snart papperet på den första cylin-

dern är tryckt på ena sidan, går det omedelbart öfver på den andra, sedan

det, fördt af öfver valsar gående band, först gått rundt omkring, för att den

öfre, ännu otryckta sidan måtte komma att ligga nedåt. Detta slags pres-

sar begagnas dock nästan uteslutande för tidningar, då det ännu allt för våta

sköntrycket vid vidertrycket förlorar i utseende, så framt ej denna olägenhet
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genom en ännu mera invecklad mekanism förekommes, och svårighet dessutom

uppstår att få kolumnerna på arkets båda sidor att stå så fullkomligt midt

på hvarandra, som för en bok erfordras.

Nämnas bör äfven, att man har digelmaskiner, der trycket utöfvas, ej

af en cylinder, utan af eri platta. Dessa pressar egna sig derför också väl

till de finaste text- och illustrationstryck.

I de flesta länder har man sällan gått längre än till dubbelmaskinerna.

I England och Amerika deremot har den starka afsättningen af vissa tidnin-

gar ledt till uppfinningen af ännu mera tillverkande maskiner, och vi läsa

allt emellanåt om allahanda jätte-, monster- och mammutpressar, för hvilka

20 000—40 000 exemplar i timmen alls icke äro för mycket. Aftrycken bli vis-

serligen ej de vackraste, men tidningsläsaren är härmed ej så nogräknad.

Man har för en sådan tillverkning i massa tillämpat samma valssystem, som

vid kattuntrycket användes, d. v. s. man har anbragt stilformen på en

tjock cylinder. I början gaf man för detta ändamål typerna vid gjutningen en

kilformig skapnad, för att lämpa dem efter cylinderns rundning, och fäste

formen med skrufvar på hans yta. Denna omständliga inrättning är dock nu

mera öfvergifven, och man använder allmänt stereotypplattor, sedan man
under tiden äfven begagnat guttaperka på det sätt, att man på en stil-

form med fördjupade och rätvända typer pressade en platta af guttaperka,

som nu visade bokstäfverna i upphöjd form. Denna metod skall ha gifvit

ganska goda resultat. Till stereotypplattor af stilmassa kunde man först då

öfvergå, sedan man erhållit papp ers matris (se sid. 589), ty då en jemn

stereotypplatta ej låter böja sig efter cylindern, måste man redan vid gjutnin-

gen gifva henne en passande krökning, och detta kan endast ske med till—

hjelp af en pappersmatris.

Då man började använda sådana stilcylindrar, gaf man dem en lodrät

ställning. Detta system har användts i Amerika och England. Stilcylindern

omgifves af en mängd mindre valsar på det sätt, att en färgvals alltid står

bredvid en tryckvals. Till hvar och en af de senare hör ett iläggningsbord

och en bandledning, som leder arket bakom cylindern och tillbaka igen. Vid

denna ledning blir det af banden bragt från liggande i stående ställning. En
sådan press med åtta tryckcylindrar, konstruerad af Apple gath i London, har

i tjugu år ända tills helt nyligen användts för Times' räkning och tryckt 8 000

ark i timmen på en sida. Två Hoes maskiner, som samtidigt användes af den

stora tidningen^ tryckte likaledes 7 000—8 000 exemplar i timmen, medan de

nyare tiocylindriga maskinerna af samma konstruktör kunna åstadkomma ända

till 19 500 exemplar.

Dessa senare maskiner, de så kallade amerikanska jättemaskinpres-

sarna (fig. 529), äro konstruerade efter samma cylinderprincip, endast med den

skilnaden, att cylindrarna här i stället för den lodräta ha en vågrät ställning.

Stilcylindern har en diameter af fem fot. Den på honom anbragta stilplat-

tan upptager ungefär en fjerdedel af hans omkrets; den öfriga delen af

manteln, som ligger lägre än stilsatsens yta, tjenar endast till färgens fördel-
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ning. Vid hvarje omlopp afsätter det inunder befintliga färgverket ny färg

på cylindern, hvilken i sin tur meddelar den åt de särskilda färgvalsarna. De
senare ombyta för hvarje aftryck två gånger ställning, d. v. s. de rycka först
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ett litet stycke inåt mot centrum af den stora cylindern och gå ett ögonblick

tillsammans med hans färggifvande stycke, men vända derefter om för att
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följa den del af honom, som innehåller stilsatsen. Vi se på afbildningen

(fig. 529) tio iläggare syseisatta; sålunda måste äfven rundt omkring cylindern

finnas tio tryck- och lika många färgvalsar. Utläggningen af de tryckta arken

ombesörjer maskinen sjelf.

En annan till denna klass hörande maskinpress af nyare datum är Mari-

nonis i Paris för tidningstryck (fig. 530). Denna press, som trycker båda

sidorna på en gång, utmärker sig ej blott genom sin stora tillverkningsförmåga,

utan äfven genom sin billighet, ty, ehuru inrättad för sex iläggare, kostar han

dock endast 37 000 rdr och fordrar för sin drift blott tre hästkrafter. Han
trycker bland annat den 300 000 exemplar starka upplagan af Pe ti t journal

och verkställer detta jättearbete på två timmar. För att detta skall låta sig

göra, tagas af stilsatsen fyra stereotypplattor, och det ilagda papperet är så

stort, att det, skuret i fyra delar, ger fyra exemplar. Vid hvarje omgång fås

sålunda fyra sådana jätteblad eller sexton nummer. På utställningen i London

1872 var en af Marinonis pressar uppsatt och tryckte tidningen Echo.

Ehuru han här endast arbetade med 4 iläggare, lemnade han 10 000' färdiga ark

i timmen med 2 tidningar å hvarje ark, således 20 000 tidningar. Med 6 iläg-

gare kan han åstadkomma ungefär 18 000 exemplar. Neue freie presse i

Wien trycktes till år 1873 på en sådan maskin, men nu begagnas härför 2

walterska, de första utom England.

Tvåfärgspressen (fig. 531) liknar den vanliga maskinpressen, men är na-

turligtvis mera sammansatt. Han har två fundament och två färgverk, mel-

lan hvilka tryckcylindern befinner sig. Af de två formarna kan den ena t. ex.

anfärgas röd, den andra blå. Aftrycken af båda sammanfalla då på samma
sida af ett blad, för hvilket ändamål cylindern under två omlopp fasthåller

papperet intill sig och derunder först trycker det på den ena, derefter på den

andra formen samt derpå gör ett uppehåll. Genom att trycka två färger

ofvanpå hvarandra kan man, om så behöfves, äfven åstadkomma en tredje,

t. ex. grönt af blått och gult. Man kan med denna press taga ungefär 8 000

aftryck (d. v. s. 4 000 ark) om dagen.

Ett ytterligare framsteg, som ligger nära till hands och redan förut blif-

vit försökt, är tryckningen på papper i långa banor. Uppvindadt på en

haspel till en längd af 500 alnar och ännu mer, frammatas det åt pressen,

som sjelf afvecklar det. Utvidgas nu maskinens verksamhet derhän, att han

sjelf afdelar det tryckta papperet i ark och upplägger dem i hög, har man
en helt och hållet automatisk maskin, som hvarken behöfver iläggare eller

mottagare. På denna princip grunda sig de nyaste slagen af pressar, der-

ibland vi först torde böra nämna Bullocks i Philadelphia samt den walter-

ska, på hvilken Times och ett par andra engelska tidningar nu mera tryc-

kas och som härvid ersätter två af Hoes och en af Applegaths pressar, som
förut begagnades till verldsbladets tryckning. Båda de nya pressarna trycka

med stereotypplattor, som äro lagda omkring cylindrar, och åstadkomma samma
arbete: afveckla papperet, fukta det, trycka det på båda sidorna, dela det i
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ark och upplägga dem i stapel, medan en räkneapparat städse angifver an-

talet af de tryckta exemplaren.

På Times' press försiggår arbetet i följande ordning. Längst ned till

venster är pappershaspeln. Härifrån uppstiger papperet till ett af en vatten-

behållare och fyra valsar bestående fuktverk, går derifrån vidare mellan ett

öfre cylinderpar, der det mottager sköntrycket, samt derefter mellan ett undre,

der vidertrycket verkställes. I en annan afdelning blir pappersväfven, liksom

brefmärkarken, medelst ett kamartadt skärinstrument på hela sin bredd genom-

stucket med en mängd hål. Han hänger dock ännu, om än svagt, ihop och

går vidare, tills han plötsligt stiger lodrätt nedåt. Mellan ledbanden på
denna väg mottager han en periodisk ryckning, som fullständigt åtskiljer

arken, hvilka nu släppas af banden och af mekaniska mottagare uppläggas i

två staplar. Hvar och en af de båda satscylindrarna är belagd med plat-

torna för fyra sidor af det stora bladet. Tidningen utkommer hvar morgon

i 60 000—70 000 exemplar, allt efter som reqvisitioner ingått från försäljarna.

Då hvarje exemplar alltid består af flera ark, kan man lätt tänka sig, hvilka

massor måste åstadkommas på några få timmar.

Afven Marinoni har i slutet af förlidet år konstruerat en maskin for tryck-

ning å papper i långa banor. Denna maskin användes för tryckning af tidnin-

gen Liberté i Paris. Svårigheterna att vid den stora hastighet, alla sådana

maskiner hafva, ordentligt mottaga de tryckta arken har Marinoni på ett

lyckligt sätt undvikit derigenom, att han medelst band leder arken åt flera håll,

hvarigenom de naturligtvis ej komma så tätt efter hvarandra. Denna ma-
skin trycker lika mycket som den sexcylindriga, men inbespar arbetskraft

för de sex iläggarna. En ytterligare fördel är, att han fås för samma pris

som den sist nämda, 37 000 rdr, då Walters kostar 140 000 rdr.

Slutligen få vi omnämna en för North-british-daily-mail i Glasgow af

Duncan & Wilson bygd maskin, som i komplettering går ännu längre

än de föregående; till tryckmaskinen är nämligen här fogad en falsmaskin,

som har sin plats under tryckmaskinen i en fördjupning i golfvet. För fals-

maskinens behöriga gång kan här ej tryckas med den hastighet som å de

nyss nämda; men maskinen lemnar dock omkring 8 000 till försändning får-

digfalsade exemplar i timmen.

Så storartade pressar äro naturligtvis endast undantagsvis behöfliga; det

vanliga boktrycket kan deraf ej hemta någon fördel, ty det vill ej blott trycka

så mycket, utan äfven så väl som möjligt och måste derför hålla sig inom

en gräns, der båda dessa fördelar ännu låta förena sig. Maskintrycket upp-

fyller äfven i sjelfva verket nu mera alla möjliga fordringar på ett godt och

vackert arbete och kan i detta hänseende i allmänhet fullt ut mäta sig med
handpressens alster. Till och med sådana tryck, som äro utrustade med
många och stora illustrationer, t. ex. de illustrerade tidningarna, anförtros åt

maskinpressen. Denna slår också allt mera under sig äfven sådana delar af till-

verkningen, som förr ej kunde undvara handarbetet. Man trycker nu mera två

färger på en gång, hvarigenom det förut öfliga sättet att taga två särskilda
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aftryck blifvit helt och hållet undanträngdt, en för tillverkningen af värde-

papper, tvåfärgadt linietryck, mångfärgade etiketter och affischer högst

vigtig fördel. Uppfinningen befann sig länge i sitt försöksskede, och frans-

män och tyskar bemödade sig samtidigt att göra henne praktiskt användbar..

Priset i denna täflan har Tyskland ostridigt vunnit. Oaktadt juryn vid 1867

års utställning endast med andra guldmedaljen utmärkte König & Bauers två-

färgsmaskin, medan han gaf den första åt den franske konstruktören Dutar-

tres, har dock franska banken dömt annorlunda. Han tar nämligen sina två-

färgsmaskiner, icke från den franske fabrikanten, utan från den tyska firman.

Utom König & Bauer glänsa inom detta fack maskinpressfirmorna Augsburg

i Augsburg samt Klein, Först och Bohn i Johannisberg.

Handpressens område har således blifvit betydligt inskränkt, men helt

och hållet utträngd skall han dock väl aldrig blifva. Han har ännu i behåll

småtryckets mångfaldiga arter, vidare de tryck, som måste utföras synnerligt

noggrant och väl, t. ex. sedeltrycket, och slutligen få vi ej glömma, att han

är försörjningsmedlet för de många små yrkesmän, som ej kunna anskaffa

sig eller ge full syselsättning åt en maskinpress.

De lättaste pressarna kunna hållas i gång af en enda man; till en af det

vanliga slaget fordras två arbetare, som medelst vef kringvrida drifhjulet.

Dessa menskliga drifkrafter blifva dock ej sällan otillfredsställande eller af det

hårda arbetet utmattade, hvilket i synnerhet vid tidningstrycket och det der-

med förenade nattarbetet kan förorsaka inånga förlägenheter. Tryckerierna

sågo sig derför allt mer nödsakade att tillgripa maskinkraften. En liten nätt

ångmaskin om vid pass 5 hästkrafter drifver en hel rad, stundom 6—8 ma-
skinpressar och på köpet ännu en satiner maskin, en apparat, som nu
mera finnes i hvarje tryckeri, som vill lemna ett vackert tryck. Förut

glättades papperet vid bruket, men vid den fuktning, som tryckpapper före

tryckningen måste undergå, förlorar det den glatthet, det i fabriken erhöll,

då deremot den glättning, det erhåller efter fuktningen, bibehåller sig. Af
denna orsak låter man det strax före tryckningen, inlagdt mellan zinkplåtar,

genomgå satinermaskinens valsar. Sedan de tryckta arken blifvit torra, under-

kastas de en ny stark pressning mellan papp i en skrufpress eller hydrau-

lisk press.

Trycksvärtan. En vigtig sak för tryckaren är vidare äfven färgen, d.

v. s. trycksvärtan. Hon består sedan långliga tider af en sorgfällig blandning af

linoljefernissa och kimrök. Förr beredde tryckerierna sjelfva sin färg på ett

temligen konstlöst sätt, men nu mera är tillverkningen deraf en särskild indu-

strigren, som verkställes med maskinarbete. Härigenom har i allmänhet en

stor förbättring vunnits; särskildt kan man nu mera på detta sätt åstadkom-

ma sorter af en finhet, som man förr ej kände till. Den bästa trycksvärtan

erhåller man af bästa fernissa och lampsot. Men fernissa af yppersta beskaf-

fenhet kan man endast få af gammal linolja, som legat länge på fat och så-

ledes är dyr. Man åtskiljer hos svärtan olika grader af styrka och svaghet,
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d. v. s. tjocklek eller tunnhet. Den svagaste sorten användes till tidnin-

gar och annat ordinärt tryck, en något starkare till boktryck, en ännu star-

kare och på samma gång finare till bättre, elegantare arbeten och illustrerade

verk, den starkaste till tryckningen på handpress. Prisen på dessa sorter äro

mycket olika. En tunn god svärta kan fås för 90 till 100 rdr centnern,,

medan finare sorter kosta 200, 300, ja, ända till 500 rdr centnern.

För åstadkommande af ett godt tryck är nödvändigt, att uppdragaren

eller på maskinpressen färgverket jemnt och likformigt, d. v. s. hvarken för

mycket eller för litet, öfverdrager alla ställen med färg. En annan sak är

åter, att äfven trycket öfver allt blir jemnt och af behöflig styrka. Detta

låter sig högst sällan göra utan särskilda anordningar, då de minsta brister i

maskineriet här inverka på trycket och göra det på somliga ställen för starkt,

. på andra för matt. De här nödiga utjemningsarbetena företagas, innan tryck-

ningen börjar, och kallas lappning. Sedan formen blifvit inlagd och fäst,

tages ett profark. Kommer ett ställe för skarpt fram, gör tryckaren en

utskärning under det i ett tunt ark eller bortskrapar något af ett ark fast*

glatt papper, som ligger i deckeln; de matta ställena deremot upphöjas der-

igenom, att han ofvanpå samma ark klistrar små tunna papperslappar, som

med behörig form utskäras ur ett afdrag. På maskinpressen omger lapp-

ningsarket cylindern och betäckes sedan i sin tur af ett ark eller, vid min-

dre noggrant tryck, af tryckfilten. Vid tryckningen af illustrerade verk blir

lappningen ett mödosamt och tidsödande arbete, som fordrar många profafdrag

och upphjelpningar, innan allt är bragt i behörig harmoni. Tryckare, som

häri ega skicklighet och smak, äro mycket eftersökta.

Ar en satsform uttryckt, d. v. s. har man deraf tagit så många aftryck*

man önskar, måste han, innan han återvänder till sättaren för att afläggas r

först gå till vaskrummet för att medelst borste och ett lösningsmedel befrias

från sin ännu qvarsittande svärta. Det allmänt begagnade vaskmedlet är såp-

sjudarlut; men på senaste tiden ha äfven vattenglas, petroleum eller det pe-

troleumdistillat, som man kallat artificiel terpentinolja, blifvit for detta ända-

mål förordade.

Stereotypin. Om redan genom maskinpressen medlen till tryckets mång-

faldigande blifvit nästan till det underbara utvecklade, kunna de ännu ytter-

ligare uppdrifvas genom stereotypin. Af en enda stilsats kan en mängd

stereotypplattor tagas och sålunda en hel rad af pressar samtidigt syseisättas,

med ett och samma arbete. I verkligheten förekommer dock detta sätt för

stereotypins användning mera sällan; hennes största nytta ligger i några an-

dra omständigheter, och det är dessa, vi nu något närmare skola taga i be-

traktande. Man använder henne först och främst vid tryckning af arbeten,,

som utgå i mycket stora upplagor, för att spara stilen; men den största för-

delen ligger deruti, att stereotypplattorna med långt mindre besvär och kost-

nad än stilsatsen låta förvara sig till framtida bruk. Man kan med plåten

trycka mindre poster efter behof och behöfver således ej låta ett så stort
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kapital i papper ligga oförräntadt. Visserligen är stereotyperandet ej vid alla

tillfallen fördelaktigt; ty när ett arbete med vanlig sats skall tryckas, blir

ny uppsättning vanligen ej så dyr som stereotyperingen; helt annat blir dock

förhållandet vid tryckningen af lexikon och sifferverk eller arbeten med många

stilsorter, der sättnings- och korrekturkostnaderna ofta äro mycket stora. Ge-

nom stereotypin har boktryckarkonsten på visst sätt gått tillbaka till det

gamla tafletrycket, hvarifrån hon leder sitt ursprung, och med goda skäl, ty

bokstäfvernas rörlighet har ju endast värde för sättningen, men för trycknin-

gen är hon ej nödvändig.

Stereotypins äldsta historia är höljd i lika mycket dunkel som typogra-

fins egen. Hos hvilken iden först upprann och hvem som först sökte utföra

den, känner man ej med visshet. Man eger ända från 1700 uppgifter

om personer, som syseisatt sig med detta ämne, först Muller och van der

Mey i Leijden, derefter Ged i Edinburgh, Tilloch i Glasgow, Hoffmann i

Schlettstadt m. fl. De först nämdas åtgörande bestod endast deruti, att de

genom smältning eller lödning förenade stilsatsens egen grundyta till ett helt;

andra deremot använde en verklig afgjutning i mjuka massor, såsom lera o.

d. På 1790-talet gjorde Firmin Didot och H erhan i Paris flera stereoty-

peringsförsök; det var äfven den förre, som införde bruket af namnet stereo-

typi. Herhan uttänkte en egendomlig, praktisk metod. Han lät gjuta kop-

partyper, hvilkas bokstäfver, liksom på gjutarnas matriser, voro fördjupade

och rätvända. En sats sådana typer bildade sålunda redan en form, hvari

stilmassa till en tryckplåt genast kunde gjutas. Oaktadt sin sinnrikhet har

denna metod dock ej vunnit efterföljd, emedan koppartyperna äro dyra att

åstadkomma. Didot gjorde formar af mjuka metallplåtar, som han pressade

öfver stilsatsen. Den nu mera öfliga stereotyperingen med gips förskrifver

sig från den om boktrycket öfver hufvud högt förtjente engelsmannen lord

Stanhope och blef strax efter uppfinnandet (1804) allmänt antagen. Hon
tillgår på följande sätt.

Den till stereotypering bestämda stilsatsen erhåller A7id sättningen högre

utslutning än den vanliga. Afgjutningen sker kolumnvis eller med 2-^4

kolumner i sönder, allt efter gjutapparatens storlek. Omkring stilsatsen läg-

ges en ram, hvars inre sidor slutta inåt. I den på detta sätt uppkomna för-

djupningen häller man, sedan stilen blifvit behörigen inoljad, en temligen

tunnflytande gipsgröt; inoljningen är nödvändig, för att gipsen ej skall klibba

fast vid stilen. Sedan man med en jernlinial ytterligare glattstrukit öfre

delen af gipsmassan, låter man henne stelna och kan redan efter några mi-

nuter med nödig försigtighet aflyfta den stelnade massan från stilen och

uttaga henne ur ramen. Denna gipstafla bildar nu en form, matrisen, i

hvilken alla stilsatsens upphöjningar visa sig fördjupade. Sedan gipsskifvan

torkat i fria luften, insattes hon i en ugn, der hon fullkomligt uttorkas. Man
lägger henne nu som matris i en gjutform, påskrufvar locket, hvilket i de

fyra hörnen har öppningar för metallens inströmmande och luftens utträdande,

upphänger formen på ett slags kran och nedsänker honom i en kittel med
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smält stilmassa. Ehuru af jern, skulle formen här flyta, om han ej af

kranens vindspel med våld nedtrycktes under ytan. Detta har till följd,

att den inströmmande massan uppåt utöfvar ett tryck, som är nödvändigt,

för att alla formens fördjupningar skola fullt och skarpt utfyllas. Sedan

formen, till hvars fyllande åtgå ungefår tio minuter, blifvit upptagen och

kallnat, sönderbrytes gipsmatrisen, hvarefter den nya stilplåten på baksidan

jemnhyflas. Stilsidan behandlas nu af putsaren, som uppmärksamt genomläser

henne och genom bortstickning eller utborrning rättar felaktigheter, som möj-

ligen kunnat uppkomma. Stereotypplattorna äro försedda med en upphöjd

kant, så att de vid tryckningen kunna infalsas i en särskildt dertill inrät-

tad ram.

Jemte den stanhopeska metoden begagnas äfven Daulés gjutpanna, hvar-

igenom kran och gjutkittel blifva öfverflödiga. Ihällningen sker här med slef,

matrisen har ej en liggande, utan en stående ställning, och trycket åstadkom-

mes derigenom, att man ihäller mycket mera metallmassa, än som behöfves.

Detta öfverskott stannar ofvanpå formen och bildar, sedan det kallnat, en

väldig göt, som afsågas.

Nyligen har man börjat stereotypera i guttaperka, ja, äfven i papper,
och detta senare slags stereotypi uttränger allt mera afgjutningen i gips, då

hon framför denna erbjuder flera vigtiga fördelar. Förfarandet vid den senare

arten af stereotypering är följande. På ett underlag af fast skrifpapper klist-

ras en mängd silkespappersblad öfver hvarandra, tills det hela har tjock-

leken af tunt papp. Det vändes nu om och lägges på stilsatsen, så att det

sista, på ofvansidan torra silkespappersbladet berör denna. Man klappar nu

antingen papperslagret med en styf borste mot stilen, eller tar man i pressen

ett svagt afdrag; derefter påskrufvar man en jernplatta och insätter alltsam-

mans i en torkugn. Inom en knapp fjerdedels timme är pappersmatrisen

torr, låter lätt aflossa sig, och några minuter derefter kan man dermed ha

åstadkommit en gjuten stilplåt. Medan gipsmatrisen endast kan användas till

en enda gjutning, uthärdar pappersmatrisen fyra, sex, ja, åtta sådana gjut-

ningar. Dessa pappersformar äro tillika lättare att förvara och beqvämare

att försända. Man kan lägga upp dem i förråd och ej verkställa sjelfva

gjutningen förr, än nya aftryck verkligen behöfvas. De erbjuda dessutom den

fördelen, att de kunna antaga cylinderns bugtiga form och sålunda medgifva

gjutningen af sådana bugtiga plattor, som begagnas på de stora maskinpres-

sarna och hvarom vi nyss talat. Gjutningen sker i en ihålig cylinder, hvari

pappersmatrisen på sådant sätt infogas, att hon sluter sig tätt efter väg-

garna. En något mindre cylinder inställes nu i gjutformen, och i det smala

mellanrummet mellan matrisen och denna mindre cylinder instöpes stilmassan.

Innan stereotypin infördes, hade man för att ej behöfva oupphörligt sätta

om arbeten, hvaraf man kunde vänta en stadig afsättning, ingen annan utväg

än att ombinda och utlyfta stilsatsen. Detta angafs äfven på böckernas titel-

blad med anmärkningen: »tryckt med stående stilar». Men i en sådan stil-

sats, som nu ej längre kunde användas till annat tryck, låg alltid ett ansen-
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ligt kapital borta, ej heller hade man någon säkerhet för satsens bibehål-

lande i orubbadt skick, ty vid upp- och nedlyftandet af kolumnerna hände

«j sällan, att de ombundna snörena under tiden blifvit uttänjda och att satsen

sönderföll. Deremot fordrar den tunna stereotypplåten knapt tiondedelen så

mycket stilmassa som satsen, och hvad som en gång är riktigt deri kan al-

drig blifva oriktigt annat än genom sönderslagning. Dessutom kunna äfven

här förbättringar efter gjutningen vidtagas, då skadade eller oriktiga bok-

stäfver kunna utborras och nya inlödas i stället.

Klichéer. På samma sätt som vid stereotypering af stilsats förfar man
•äfven vid afgjutning af träsnitt, vignetter, sirater och andra smärre föremål, af

hvilka merendels flera på en gång intagas i ramen. Men man ger här sam-

ma sak ett annat namn: man stereotyperar ej, man kliché rar, och kopiorna,

som för att kunna begagnas först måste fastnitas på en trästock eller under-

gjutas med stilmassa, kallas klichéer. Det ges flera stilgjuterier, som förfär-

diga klichéer i mängd och härigenom äro i stånd att förse tryckerierna med
€tt rikt urval af ornament, vignetter o. s. v. De bruka med ett grekiskt

namn kalla sina artiklar polytyper.

Stereotyperingen är i allmänhet en gren af stilgjutningen; dock finnas

redan flera tryckerier, som sjelfva förfärdiga sina stereotyper och klichéer.

Ja, tryckerierna ha redan af gammalt förstått att vid förekommande smärre

fall hjelpa sig med afklatschningar, en operation, som ordet kliché ur-

sprungligen tjenat att beteckna. Man gjuter ett lager stilmetall i en pap-

perslåda och afvaktar det ögonblick, då det under stelningen blir degigt. I

detta tillstånd kan massan mottaga de finaste intryck, och om man nu antin-

gen med bara handen trycker ett träsnitt och dylikt deröfver eller, ännu

bättre, låter det i en liten press tryckas deremot, erhåller man en matris,

hvarmed man genast kan förnya samma förfarande. Det andra aftrycket

bildar då en trogen kopia af originalet.

Nu mera använder man äfven ofta i stället för klichering af träsnitt och

mindre stilsatser galvanoplastisering (se andra bandet). De kopior af koppar,

man på detta sätt erhåller, kallas galvanotyper eller elektrotyper. På
detta sätt stereotyperas äfven hela stilformar, och en tunn, men fast koppar-

plåt med underlag af stilmassa åstadkommes hyflad och tryckfärdig på tjugu

timmar till ett pris af 40 till 50 öre qvadrattummen.

Andra slag af tryck. Det återstår oss ännu att kasta en blick på några

andra typografiska konstgrenar. I första rummet förtjenar då det musi-
kaliska nottrycket här omnämnas. På boktryckets första tider blefvo

de för andaktsböckerna nödiga notsatserna med penna inskrifna i den redan

tryckta texten eller som träsnitt insatta deri. Som uppfinnare af de rörliga

nottyperna namnes italienaren Februcci. I medlet af 16:e århundradet förde

den franske stilgjutaren Sauleque saken ett steg längre, och hans ännu myc-
ket bristfälliga noter voro mer än ett århundrade i bruk, tills slutligen Joh.

Gottl. Immanuel Breitkopf i Leipzig, född den 23 november 1719, år
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1752 gaf nottrycket en alldeles ny inrättning. För de stora svårigheter, som

måste öfvervinnas för att typografiskt återgifva alla tecknen i en musiksats,

kunna vi här ej närmare redogöra. Olägenheten, att notsystemets linier måste

stycke för stycke hopfogas och derför i aftrycket fingo ett osammanhängande

utseende, undanröjde sedermera Duverger i Paris, om än på ett allt för kost-

samt sätt, derigenom, att han först uppsatte noterna utan linier, tog en gips-

matris deraf och först i denna inskar linierna, hvarefter trycket sedan verk-

stäldes med de häri gjutna stereotypplattorna. Genom nottrycket med tenn-

plåtar, hvari typerna inslås med stålpunsar, samt genom litografin trängdes

det typografiska nottrycket något i bakgrunden. Det har dock ej gått under,

utan tvärtom genom nyare konstnärers förbättringar erhållit en sådan full-

ändning, att våra dagars nottryck i skönhet och skärpa kan täfla med graf-

stickelns alster. Den typografiska metoden hade förut måst anlitas, när det

gälde att åstadkomma stora upplagor för möjligast billiga pris. Detta har

nu mycket förändrats genom den litografiska maskinpressen, som kan lemna

sina alster till ännu billigare pris och genom hvilken allena de nu varande

folkupplagorna af de klassiska kompositörerna blifvit möjliga.

Att i press trycka geografiska kartor försöktes redan tidigt, och det

var åter Breitkopf, som i synnerhet lade sig vinn om denna sak och utgaf

flera med typer tryckta kartor. Det är klart, att i fråga om vanliga kartor

boktrycket ej kan uthärda täflan med kopparsticket och litografin; men med
tillhjelp af andra medel ha äfven häruti ganska vackra saker åstadkommits.

Så lemnade RafFelsberger i Wien goda kartor, på hvilka teckning och namn
äro tryckta med svart, vattnen med blå, och bergen med brun färg, och

Bauerkeller lade härtill högtrycket, som plastiskt återger markens upphöjnin-

gar och fördjupningar.

Färgtryck hafva, som vi sett, allt sedan boktryckets första tider blifvit

utförda. I våra dagar har tillverkningen deraf i alldeles utomordentlig grad

tilltagit och vunnit en sådan fullkomning, att hon i oljmålningstryck till och

med kan täfla med penselns alster.' Den bildtryckande pressen finner dock snart

af ekonomiska skäl sin begränsning, ty om en plansch fordrar tio och ännu

flera färgplåtar, blir saken allt för dyr för boktrycket, så framt ej upplagan

är synnerligt stor. Tryckning på fyra eller fem plåtar skulle ännu kunna

löna sig och väl uthärda täflan med det färglagda stentrycket och mål-

ningen för hand. Mera inom den egentliga typografins sfer ligger tillverk-

ningen i massa af lyxpapper, varuetiketter, rekommendationskort o. d., som i

färger, guld och silfver samt bronser af olika slag med tillhjelp af gravering,

prägling, congrevetryck, guillocher- och reliefmaskiner m. m. åstadkommer

så lockande saker och i synnerhet i sin användning på fabriksindustrin och

handeln blifvit så oumbärlig, att man nu med hvarje bundt strumpor eller

tvålpaket, man köper, får ett litet konstverk som etikett.

Om färgtrycket ha i äldre tider i synnerhet Gubitz och Hän el i Berlin,

Naumann i Frankfurt, Haase Söhne i Prag samt T eub ner i Leipzig gjort

sig förtjenta, och i nyare tider Paul Dupont i Paris, Mame & Fils i Tours,
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Breitkopf & Härtel samt Hirschfeld i Leipzig, Zamarski & Dittniarsch

i Wien samt förläggaren af de illustrerade ungdoms- och familjbiblioteken

Otto Spamer i Leipzig. De vackra nya anilinfårgerna ha särskildt i färg-

tryckerierna, dit äfven ett stort antal af stentryckerierna hör, funnit ett

mycket varmt mottagande, och deras alster stråla sedan dess med ännu skö-

nare glans.

Till slut äfven några ord om högtrycket för blinda. Som vi redan i

afdelningen om skrifkonsten sågo, har man, för att bereda de blinda möj-

ligheten till en andlig sjelfverksamhet, gifvit dem en känbar skrift. Läse-

tabellerna för blinda äro derför gjorda af mycket tjockt, styft papper, hvilket

så starkt pressas mot stilsatsen, att bokstäfverna framträda upphöjda på an-

dra sidan. Gravyren på typerna är också af denna orsak ej omvänd, utan

har rät ställning. Bokstäfverna måste för tydlighetens skull ha minst text-

kägel, och för att ännu mera underlätta känseln använder man mest så kal-

lad taggstil, d. v. s. en sådan, der typerna och följaktligen äfven deras af-

tryck bilda rader af spetsiga upphöjningar, som med fingrarna kännas bättre

än vanliga bokstäfver. Med detta slags högtryck kan man ej blott åstad-

komma skrifter och böcker, utan äfven kartor för blinda, och blinda använ-

das ej sällan att sjelfva sätta och trycka dessa för dem afsedda alster.

Från teknisk synpunkt betraktad, är typografin visserligen blott en af de

genom tryck mångfaldigande konsterna, men hon är dock den vigtigaste

ibland dem, emedan det är hon, som företrädesvis fått sig den höga uppgiften

anvisad att sprida det synliga uttrycket af den menskliga tanken: ordet.

Andra af dessa konster ha till hufvudföremål bilden, som vi nu så ofta och

gerna se gå hand i hand med ordet. Den nu följande afdelningen skall göra

oss närmare bekanta med dessa konstgrenar, hvilka ej äro få och nästan alle-

sammans stå i mer eller mindre nära samband med boktrycket. Men innan

vi säga Gutenbergs ärevördiga konst farväl, skola vi som hastigast kasta en

blick på några af hennes mest storartade verkstäder.

Pressen var bestämd att eröfra verlden, och redan i sina ungdomsår tog

han språnget öfver oceanen och bofaste sig på flera punkter af Amerika,

Afrika och Ostindien, och sedan vid pass fyrtio år eller efter hans införande

på Tahiti och Sandwichsöarna kan man säga, att han fulländat sin rundresa

kring jorden. Stora förtjenster om denna spridning inlade utan tvifvel reli-

gionens sändebud, missionärerna. Liksom ännu i dag bland Afrikas negerfolk,,

förde de ej sällan med sig små tryckerier för att förse sina menigheter med
skol- och andaktsböcker.

Andra missionärer med en hög uppgift, och hvilkas hela tillvaro grundar

sig på pressen, äro tidningarna. Ofver allt, der den koloniserande europén

uppslår sin koja, i Australien liksom i den nordamerikanska vestern, följer

honom tidningspressen tätt i spåren. Tidningar utkomma nu i alla fem verlds-

delarna; till och med de ännu på civilisationens tröskel stående infödingarna

på Söderhafsöarna och cherokeserna, en af Nordamerikas indianstammar, hafva

sin nationaltidning.
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Den periodiska pressen, hvars höga vigt för gemenskapen och samban-

det mellan folken, för det offentliga, vetenskapliga och enskilda lifvet vi

här ej behöfva skildra, är ännu allt jemt i tillväxt, och det ej mindre i inre

betydelse än i yttre omfång. Det är säkerligen ingen öfverdrift, om man
antager, att en full tredjedel af allt tryckarbete tages i beslag af tidningarna.

Den största myckenheten af tryckta alster, äfvensom det till beskaffenhet,

skönhet och mångfald yppersta, ger naturligtvis Europa. I de utomeuropeiska

länderna, med undantag af Nordamerika, nöjer man sig med det enkla arbete,

som fyller det vanliga behofvet. Så trycker t. ex. muhamedanen sin koran

i Konstantinopel och andra af sina egna städer, men köper dock hellre leip-

zigupplagan, emedan hon är vackrare och felfriare. Tryckanstalter,, som
utmärka sig genom storartade anläggningar, genom mångsidigheten och full-

ändningen af sina alster, finnas hufvudsakligen i Europa. På senare tider

har dock äfven Nordamerika med framgång sökt ställa sig vid dess sida, och

här är det i synnerhet Frank Leslies förlags an st al t i New-York för illu-

strerade tidningar, som intager ett af de främsta rummen och åstadkommer

alster, som äfven i Europa skulle räknas till de yppersta.

Som en storartad anstalt förtjenar framför många nämnas det kejserliga

stats tryckeriet i Wien, en anläggning af mer än europeisk ryktbarhet och

som oupphörligt lockar skaror af besökande från jordens alla länder. I af-

seende på mångfalden af sina alster öfverträffas denna anstalt näppeligen af

någon annan. Boktryckarkonsten tronar här som en drottning, omgifven af

en hel hofstat beslagtade, henne tjenande konster. Typografin har här ut-

vidgat sig till polygrafi, hvilken sammanfattar och utöfvar alla metoder*

som blifvit uttänkta till mångfaldigande af skrift och bild.

Redan i förhallen till detta berömda institut finna vi oss omgifna af en

af de intressantaste konstutställningar, emedan anstalten här i ett enda rum
sammanfört mönster och prof af alla sina talrika alster.

Tryckerierna, byråerna, magasinen, sättarsalarna, torkrummen, gjuterierna

och de andra lokalerna upptaga de fem 4—6 våningar höga bygnaderna i frän-

siskanklostret vid Singerstrasse, der anstalten är inrymd och hvars ena med
ett glastak öfvertäckta gård blifvit förvandlad till en ofantlig sal, der pres-

sarna äro uppstälda.

Det kejserliga statstryckeriet syselsatte redan för flera år sedan omkring;

1 000 arbetare och förbrukade årligen mer än 200 000 ris papper. Det hade

öfver 175 millioner typer, d. v. s. mer än 4 000 centner stil, deribland en-

samt 12 000 kinesiska tecken, öfver 200 olika maskiner och pressar, 25 000'

stålstämplar, 80 000 matriser o. s. v.

Utom 500 olika inhemska alfabet eger anstalten äfven öfver 120 främ-

mande sådana, d. v. s. alfabet till alla språk, som ega en skrift. Der se vi

de kinesiska och indiska böckernas sällsamma bokstäfver vid sidan af de ur-

gamla kilbokstäfverna, sådana de förekomma på Babylons, Ninives och Perse-

polis' ruiner, de hebreiska bokstafsqvadraterna, de arabiska och persiska ljud-

tecknens snirklar, streck och punkter, de skarpkantiga nordiska runorna vid

Uppfinningarnas bok. I (u. 2). *^^



594 BOKTRYCKARKONSTENS UPPFINNING.

•sidan af de starkt rundade etiopiska, etruriska och koptiska bokstäfverna,

•samt en otrolig mängd andra stilar med vildfrämmande utseende och aldrig

hörda namn, till största delen asiater. Statstryckeriet frambringar dessutom

allt, som genom bok- och konsttrycket öfver hufvud låter åstadkomma sig;

det samlar de triumfer, som menriiskoanden i uppfinningen af olika tryckarter

firat, ifrån det enklaste träsnitt till det vackraste olj-, färg- och natursjelf-

tryck, och representerar sålunda boktryckarkonstens historia i alla hennes

grenar och tidsåldrar.

En intressant afdelning af anstalten bildar trycket af upphöjda böcker

och kartor för blinda, hvarigenom dessa, så att saga, sättas i stånd att se med
fingerspetsarna. Men anstalten ger den blinde ej blott lektyr: hon förser ho-

nom äfven med skrifmaterial i form af alfabetstämplar, hvilkas bokstäfver

äro bildade af fina spetsar och, af den blinde radvis intryckta i papperet,

kunna med fingrarna läsas af andra blinda. Sådana blindalfabet finnas äfven

för flera österländska språk.

Under fortsättningen af vår vandring möta vi i den rikaste utbildning

alla de grafiska konster, som vi i de följande afdelningarna skola lära när-

mare känna: litografin i hennes olika metoder, zinkografin, koppar- och stål-

sticket, träsnidarkonsten, galvanografin, konsten att etsa och trycka på glas,

kemitypin och natursjelftrycket.

Hvad som vid sidan af ett sådant med allmänna medel utrustådt stats-

tryckeri äfven af den enskilda industrin kan åstadkommas, visar F. A.

Broek h au s' storartade, till omfång lika mycket som till fulländningen af

sina alster utmärkta anstalt i Leipzig. Afven här äro alla medel till åstad-

kommande af omfattande och talrika verk på nästan alla språk, af nottryck

samt planschverk af alla slag förenade, äfven här utöfvas alla de grafiska

konster, som vid bok- och bildtryck finna användning. Med sina bygnader,

som innesluta två gårdar och upptaga en areal af 190 000 qvadratfot, liknar

äfven denna anstalt ett väldigt slott, med den skilnaden likväl, att här i stäl-

let för vapenslammer och yppig syslolöshet nerskar industrins och konstens

sjudande verksamhet. Höga skorstenar tillkännagifva redan på afstånd ång-

kraftens deltagande i de inånga olika arbetena. I det med riklig materiel ut-

rustade tryckeriet arbeta för närvarande 22 af ångkraft drifna maskinpressar,

deribland 2 kolossala tryckmaskiner, 12 handpressar, 5 satineringsmaskiner

och 9 glättningspressar, deribland 4 hydrauliska.

Liksom förut fig. 506 visat oss en sättarsal, gifva vi nu i fig. 524 och

525 afbildningar af den stora trycksalen samt en maskinsal i denna anstalt,

som i det nyare boktryckets historia intager ett så betydande rum.

Det stora stilgjuteriet arbetar med förbättrade gjutmaskiner af en egen sam-

mansättning och är, liksom det nyss nämda statstryckeriet, inrättadt för åstad-

kommande af de mångfaldigaste stilar och ornament, af asiatiska så väl som

alla de europeiska alfabeten. Anstalterna för stereotypering, klichering och gal-

vanisering äro tilltagna i stor skala. En afdelning graverar patrisstämplarnä och

dessutom de mångfaldigaste ornament, äfvensom alla slags gravyrer för relief-
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och guldtryck på bokpermar. En xylografisk atelier för träsnitt af alla slag

åtnjuter en så mycket sorgfälligare omvårdnad, som trycket af illustrerade

arbeten sedan många år utgör en af den brockhausiska anstaltens förnämsta

grenar; det är också härifrån, som Illustrirte zeitung sedan närmare tre-

tio år utgår. Stentrycket och stålsticket äro äfven representerade i den sär-

skilda afdelning af den geografisk-artistiska anstalten, som lemnar plåtar

till karttryck m. m. och arbetar med 16 koppartryckspressar och 9 sten-

tryckspressar, hvaribland en maskinpress. Dessutom erbjuder en mekanisk

verkstad boktryckaren och stilgjutaren de ändamålsenligaste och mest prak-

tiska hjelpmaskiner och mindre verktyg, såsom gjutmaskiner och gjutugnar,

anstalter för stereotypering, numreringsmaskiner, hyfvelmaskiner och en mängd
andra för fackmannen välkomna hjelpmedel och redskap af bästa konstruktion.

Slutligen lemnar äfven ett i den mest omfattande skala anlagdt bokbinderi,

hvars ypperliga maskiner drifvas af ånga, eleganta band samt andra bok-

bindararbeten.

Yid sidan af firman F. A. Brockhaus, som redan sedan en lång följd af

år stadgat sitt anseende, förtjenar äfven Giesecke & Devrients yngre officin

att framhållas. Henne tillkommer med full rätt namnet typografisk konst-

anstalt, icke blott för mångfalden af de tekniska grenar, som hos henne fin-

nas förenade, utan äfven och framför allt för den rena smak, som gör sig

gällande i alla hennes arbeten och inom kort förvärfvat henne ett vidsträckt

och välförtjent anseende. Vi skola längre fram vid behandlingen af sedel-

trycket få tillfälle att återkomma till denna anstalt.

I allmänhet försvarar Leipzig käckt den ställning som hufvudort inom

boktrycks- och förlagsaffärerna, det redan i slutet af förlidet århundrade till-

kämpat sig, dervid visserligen i ej ringa grad understödt af den omständig-

heten, att den tyska bokhandeln hit förlagt sin medelpunkt. Men för det sjelf-

förvärfvade anseendet har Leipzig att tacka män sådana som grundläggarna

af de nyss nämda firmorna och de senare typografer och förlagsbokhandlare,

som verkat i deras anda. Leipzig tillegnade sig först af alla de medel, som

inom boktrycket och bokhandeln skulle införa en ny tidsålder: stereotypin

inaskinpressen och det på nytt uppblomstrande träsnideriet. Ar 1640 kunde

Leipzig endast uppvisa det anspråkslösa antalet af 5 boktryckerier; nu har

det ej mindre än 51 sådana.

Utom Leipzig förtjenade här nämnas London och Paris samt inånga an-

dra europeiska städer, hvarifrån i alla afseenden förträffliga tryck utgå. En
mera utförlig granskning skulle dock föra oss för långt, och sålunda må det

;sagda vara nog för att visa, att typografin och de öfriga grafiska konsterna

för närvarande befinna sig i full jemnhöjd med de framsteg, tekniken i all-

mänhet gjort.

I rent tekniskt hänseende, äfvensom i afseende på det smakfulla i sina

alster, kan boktrycket sålunda fullt mäta sig med de högst utvecklade me-

kaniska industrigrenar. Den mest fulländade spinn-, väf- eller tygtrycksma-

skin kan ej ställas framför boktryckspressen med hans ända till det fabelaktiga
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gränsande alstringsförmåga. Det oaktadt är dock den senare i ett afseende

underlägsen, en underlägsenhet, som allt mer gör sig förnimbar: missförhållan-

det mellan tryckningen och sättningen. Tryckpressen befinner sig nämligen i

alldeles samma läge, hvari väfmaskinerna skulle befinna sig, om det ännu ej

funnes några spinnmaskiner och de förra vore beroende af spinningen for

hand. Det trängande behofvet af en snabbare sättning drifver också oupp-

hörligt mekaniker så väl som fackmän att, trots misslyckandet eller den blott

halfva framgången af de förut gjorda försöken, söka åstadkomma fullt dugliga

sätt- och afläggningsmaskiner. Skall denna lucka en gång fyllas och skall

man lyckas utfinna ett praktiskt sätt att lösa alla de svårigheter, som här er-

bjuda sig? På den hittills beträdda vägen kanske ej, men måhända dock på
en alldeles ny, som ett mekaniskt snille skall lyckas utfinna och dermed be-

visa, att uppgiften var ett columbusägg.

Boktryckarkonsten i Sverige. När man ihågkommer, huru föga utveck-

lade samfärdselsmedlen i slutet af 15:e seklet ännu voro, måste man förvånas

öfver, att boktryckarkonsten kunnat så hastigt utbreda sig. Ännu 1462 in-

skränkt till Mainz och Bamberg, är hon tio år derefter spridd nästan öfver

hela vestra Europa. Det verksammaste medlet för denna hastiga utbredning

var de kringresande typograferna, de från Mainz utgångna arbetarna eller

deras lärlingar, som, medförande sina små tryckerier, än här, än der uppslogo

sina verkstäder, verkliga missionärer, som, så att säga, mångdubblade sig för

att utbreda sin konst. Det var under dessa konstens första årtionden ingen-

ting ovanligt att se en sådan nomadiserande boktryckare ena året i Tyskland,

några år derefter i Italien, för att måhända en liten tid derefter finna samme
man i Frankrike eller Holland. Så t. ex. träffa vi hamburgaren Stefan Arn-
des, en af Danmarks äldsta boktryckare, på 1480-talet först i Perugia i Ita-

lien, derefter i Slesvig och slutligen i Liibeck. En sådan kringresande typo-

graf var äfven den Jo hann Snell, som 1483 i Stockholm tryckte den latin-

ska fabelboken Dyalogus creaturarum moralizatus, en oktav på 314

sidor, hvilken länge ansetts för vårt äldsta tryck. Samme man hade året

förut i Odense tryckt Danmarks äldsta paleotyp: De obsidione et bello

rhodiano. Men boktryckarkonstens första uppträdande i vårt land ligger*

efter hvad den nyaste forskningen visat, ännu ett årtionde längre tillbaka.

Med stöd dels af inre, dels af yttre kriterier har det nämligen blifvit ådaga-

lagdt eller åtminstone gjordt högst sannolikt, att en latinsk lefvernesbeskrif-

ning öfver den heliga Birgittas dotter Katarina, Vita sivelegen da Catha-
rina?, på hvars sista sida väl tryckorten (Stockholm), men ej årtalet finnes-

utsatt, är tryckt redan omkring år 1474. Boktryckarens namn finnes lika

litet uppgifvet, men det är all anledning antaga, att han varit en sådan kring-

resande yrkesman eller en utskickad från någon boktryckare i norra Tysk-
land. Den ärevördiga boken, hvaraf veterligen endast tre exemplar finnas i

behåll, är en qvart med 48 blad, tryckt med s. k. schwabachstil på godt och

fast papper. Liksom de äldsta böckerna i allmänhet, saknar hon titelblad
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och paginering, och för de stora begynnelsebokstäverna, livilka, som vi sett,

under konstens äldsta tider målades för hand, äro vid sättningen tomrum

i^ndpitvifa(iDcleg^3comiracD!igt>iieRatf>erine
fanae roemorie filte fege 35inottepe recno gfoede»

lerabilfe etDeo Dilecta featberina no
infe vtn sm wlpbofe cosbroaif * jjjjf

escpiufisdDecDioplfliroiepconmin

cccRafrtiafbitDtjcjcfrfofuocoDiogia

tio tfliitu njUodTfeooeoocto fiboa genoeratJtort>eji<

näpeqoa naranoifmeöfufdpif oarie nafcenoi qoar
fforä&entia triofatanfmeoiä virtötib5 etmom bo*

neftate caerte eop filqe eminédoré bnic lod iooejrfr.

0,ne ca aoboc ui eornamoåtebome viteagerer ejcot

mödbe fimire fcötatfe et poritatfe insida ötrta gra

temöftemit*¥11 notrtda offtdo traotta #réimpoou
det (afctoå vftä vtjJbflbilt piectura contcrcfngereep

marnas abbmrebac yftötmna* veromris foefäcteet

ijruoa connendu multeru fmetxwrw bibebat Jttcöi

ft'nena0verdIflcffcotabfintb!Drefbgie0cö lacrimia

etvaö»(o*Cogrnönam(5foitatqöetotaDiDini8De»

ö!canoaeratobfeqijqenioiena5areno?!rnmuDonon

maoöcaretejcvtercmriöfoe BöiactataiöiEfcfam?

emeoeeODCfldÖefiliefoUidta coioaoenote % tätopi

nionia abbatflTcwruabersba trastoft fcfcemoaboa
etmcan5a^3innoceiK^gfe4otiKoyabolöe4fDpa
mo^abcmamolÄe^inpjmtmmienté pnefllabba

tölainoeöotieo^5e3cajb3>etnfpedeboot0rtmip>
peteimport etea comtbj a kcro^tfciés in pauönen
tofnotonia Fdiqoit.abbatiflä vero pnctte tmanége~^—._ ^ ^, ^ „.. , ^ öm

Fig. 532. Första sidan af Vita Catharinas, den äldsta tryckta bok i Sverige.

lemnade. Af de tre exemplaren finnes ett på Sundby i Upland, det andra på
Skara gymnasiebibliotek och det tredje på kungliga biblioteket i Stockholm.

Efter det sist nämda gjordes 1869 på fotolitografisk väg ett fullkomligt troget
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aftryck i ett mindre antal exemplar, och det är efter ett af dessa vi äro i

tillfälle att i fig. 532 meddela ett prof på tryckets utseende i denna gamla bok.

Det var endast på ett kort och flygtigt besök den nya konsten först

kom till oss. Bofast här blef hon först på 1490-talet, då vi finna en viss

Johan Fabri och efter honom hans enka i Stockholm trycka aflatsbref och

breviarier. Det

märkligaste från

deras officin ut-

gångna alster är

en svensk öfver-

sättning af en af-

handling af den

på denna tid be-

römde teologen

G er son, i öfver-

sättningen kalladt

»Aff dyäfwl-

sens fräs til se»,

således den första

tryckta bok på
modersmålet. Hon
bär årtalet 1495

och är en liten

qvart om 26 blad,

hvaraf veterligen

endast ett exemp-

lar finnes i behåll.

De, som först

togo vård om den

späda plantan, vo-

ro, sällsamt nog,

kyrkans chefer, bi-

skoparna, föga a-

nande, att de hjelp-

te till att smida

det kraftiga va-

pen, som inom

kort skulle vändas

emot påfvedömet

och hierarkin. Er-

kebiskop Jakob Ulfsson anlade omkring år 1510 ett tryckeri i Upsala, der

skolböcker, förmodligen donater, psalm- och andra andaktsböcker trycktes,

och år 1523 har Hans Brask, hvars vakna blick säkert redan tidigt blifvit

fäst på den nya uppfinningen, ett tryckeri i full gång i Söderköping, som
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förestås af en prest och der ritualböcker samt en nu förlorad krönika öfver

Linköpings stifts biskopar trycktes. Men pressarna skulle snart få annat att

beställa än att trycka helgonlegender, aflatsbref och katolska ritualer. Den
rörelse på det andliga området, som pågått i mer än hundra år och från

många håll fått näring, tog slutligen i reformationen en fast form och en be-

stämd riktning, och tryckpressen blef från första stunden ett af hennes kraf-

tigaste vapen äfven i vårt land. Gustaf I räckte henne detta vapen, då han

från Liibeck inkallade boktryckaren Georg Richolff, som två särskilda gån-

ger besökte vårt land och hade sitt tryckeri först i Stockholm och sedan i

Upsala. Det nya tryckeriet utrustades efter tidens sed med privilegier, och*

Fig. 534. Sätteriet i P. A. Norstedt & Söners boktryckeri i Stockholm.

linköpingsbiskopen fick sträng befallning att stänga sitt för att ej göra en

besvärande konkurrens med det kungliga. Hos Richolff trycktes nu ej blott

alla de polemiska skrifterna för den nya läran, utan äfven öfversättningen af

Nya testamentet, Olaus Petris postillor samt slutligen den svenska foliobibeln

af 1540—41, för sin tid ett praktverk.

När Richolff efter fullgjordt värf med bibeltrycket återvände till sin

fädernestad, hade pressen blifvit ett behof för alla och ej minst för de makt-

hafvande. Gustaf och hans söner anlitade honom flitigt, och de följande ti-

dernas oro drog försorg för, att stridsämnen aldrig saknades. Gustaf låter

trycka sitt gensvar på danska krönikan hos Amund Laurentson, Johan sin

liturgi hos Torbemus Tidemanni och Karl sina kyrkliga och politiska

stridskrifter hos Andreas Gutterwitz, som förut varit boktryckare i Ro-
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stock och Kjöbenhavn, således en gen-

gångare ända in i böljan af I7:e seklet

från boktryckarkonstens ambulatoriska

tid. Intressantare och af varaktigare

värde äro emellertid några andra tryck,

som utgått från dessa 1500-talets offi-

ciner. Dit höra i första rummet den

finska Öfversättningen af Nya testa-

mentet, som 1548 utkom från Laurent-

sons press, samt ett par alster, som

sticka bjert af mot den massa af teo-

logiska och politiska skrifter, som gaf

denna tids literatur hennes färg. Vi mena

vårt äldsta drama: »Tobie commedia»,

tryckt 1550 hos Laurentson, och det

allra första svaga försöket till en ve-

tenskaplig afhandling: Benedicti Olai

Läkarebok, tryckt 1578 hos Anders Tor-

stensson.

Bland Stockholms boktryckare på
1600-talet förtjena i synnerhet nämnas

Henrik Keyser, den förste af de tre

boktryckarna af denna slägt, i medlet

samt Georg Burchardi i slutet af år-

hundradet. Båda åstadkommo för sin

tid ovanligt vackra typografiska arbe-

ten och utvecklade en betydande verk-

samhet. Så utgaf Keyser utom våra

gamla lagar två stora bibelupplagor på
finska och svenska samt vårt äldsta kop-

parsticksverk, vapenboken af 1650, me-
dan Burchardi tryckte 1693 och 1695

års psalmböcker i ej mindre än tolf upp-

lagor. Framstående bland Stockholms

boktryckare på 1 700-talet äro: Peter
Mom ma, som anlade det första stilgju-

teriet i riket, Henrik Fougt, som in-

förde den engelska eller baskervillska

antiqvastilen, och J. S. Ekmans son,

som införskref den didotska och här-

igenom började uttränga den dittills all-

mänt brukliga frakturstilen. I början

af vårt eget århundrade utmärkte sig

jemväl Carl Deleen och G. H. Nor-
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ström i Stockholm samt akademiboktryckaren Berlin g i Lund genom ett

mycket omsorgsfullt tryck.

Hvilka betydande framsteg konsten under de senaste femtio åren gjort i

vårt land, behöfva vi ej påpeka. De ligga för allas ögon, som kunna erinra

sig eller sett, hvilket utseende svenska böcker i allmänhet på 20-, ja, ännu på

30-talet hade. Under denna tid ha vi efter hand tillegnat oss alla de för-

bättringar och uppfinningar, som i våra dagar lyft boktryckarkonsten till

en förut ej anad höjd. Papper, svärta och stil, dessa tryckets tre element,

äro helt andra nu än förr och fås af bästa slag från inhemska fabriker och

verkstäder, hand- och maskinpressar af förbättrade konstruktioner arbeta på

alla våra större tryckerier, stereotypin är sedan länge införd, och slutligen

har typografins gamla bundsförvandt, träsnideriet, i sin användning på illu-

streradt tryck vunnit en hög grad af fulländning. En hastig återblick på

några af denna utvecklings enskildheter skall säkerligen ej sakna intresse.

Hvad då maskinpressen
först beträffar, daterar sig hans

införande i Sverige från 1829,

då boktryckaren N. M. Lindh i

Örebro, en af den tidens verk-

sammaste svenska bokförläggare,

från England införskref en cow-

permaskin med två cylindrar. En
dylik uppsattes kort derefter äf-

ven i Stockholm af L. J. Hierta

för tryckning af Aftonbladet samt

en annan på då varande Stats-

tidningens tryckeri. Redan 1823

hade emellertid auditör Georg
Scheutz begärt patent på en af

honom uppfunnen boktryckspress,

hvarå tryckningen skulle ske med
vals i stället för den vanliga

presskrufven. En af bokhand-

laren Götrek 1829 uppfunnen

och året derpå patenterad press afvek från den förut bekanta derigenom,

att en med filt beklädd jerncylinder rullades fram och tillbaka öfver for-

men, i stället för att formen skjutes under cylindern, en ide, som nu begag-

nas för korrekturpressar. Götreks press användes till tidningstryck ett par

år, men kom snart ur bruk. En mekaniker, vid namn Holm, uppfann om-
kring 1840 en press, som tillverkades på en å Långholmen då befintlig

mekanisk verkstad. I England, der han äfven tog patent på sin uppfinning,

fick hon namnet se an din avi an press och förekommer der ännu mången-
städes under denna benämning. Den första i Sverige införskrefs från Man-
chester af P. A. Norstedt & Söner. Mekanikus Sahlbers: i Stockholm bör-

Fig. 536. Carl Norstedt.
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jade år 1851 tillverka maskinpressar, dels efter Zigls modell, dels efter andra

af honom sjelf förbättrade konstruktioner. Dessa pressar voro för sin soli-

ditet mycket omtyckta, i synnerhet för sådant tidningstryck, der stor hastig-

het vid tryckningen erfordras. Intill år 1864, då hans mekaniska verkstad

nedlades, hade han tillverkat tretio maskinpressar, af hvilka en finnes i Moskva

och fyra i Finland.

De flesta nu i Sverige begagnade utländska maskinpressar äro från

Eickhoff i Kjöbenhavn. Dessutom förekomma äfven pressar från Kö ni g &
Bauer samt på ett par tidningstryckerier i hufvudstaden sådana af Mari-
nonis konstruktion. En tvåfärgspress (se fig. 531) finnes på J. Bagges tryc-

keri samt hos P. A. Norstedt & Söner.

Det första stilgjuteriet i vårt land anlades 1*739 af k. boktryckaren

Peter Momma med biträde af juveleraren M. Holmer, som skötte det till

1750, då Momma sjelf öfvertog det. Det innehades sedan af boktryckaren

A. J. Nordström och öfvertogs omkring

1800 af boktryckaren Marqvardt, som

förbättrade det, hvarefter det inköptes

af N. M. Lindh i Örebro. Det är nu

nedlagdt. Omkring 1820 införskref bok-

tryckaren i Stockholm J. P. Lindh, en

bror till den förenämde, matriser till

nyare stilsorter, deribland didotska an-

tiqvastilar, och grundlade ett gjuteri i

större skala. Han afled kort derpå, men
fann i sina efterträdare, öfverdirektören

P. A. Norstedt och hans söner, män,

som med kraft och ospard möda utförde

hvad han börjat. Redan 1845 drefs af

dem tillverkningen med fyra maskiner;

nu syseisättas der nio. 1837 anlades

två andra stilgjuterier, det ena af bok-

tryckaren F. Berlin g i Lund, det an-

Hierta i Stockholm, båda förenade med stereotypgjuterier. Det

senare öfvergick 1847 genom köp till P. A. Norstedt & Söner. Stockholm

har dessutom ännu ett stilgjuteri, tillhörigt firman J. & A. RAis.

Stereotypin infördes redan 1832 af myntproberaren Broling för ban-

kens sedeltryck, men för egentligt boktryck blef hon först använd hos L. J.

Hierta. Stereotypgjuterier inrättades derefter af F. Berling i Lund, som drif-

ver äfven denna gren af typografin i stor skala, samt i Stockholm af P. A.

Nyman och Norstedt & Söner, i hvilkas gjuteri nu mera äfven stereotypering

i papper verkställes. Stereotypering på galvanoplastisk väg, som, der större

noggranhet fordras, såsom för träsnitt m. m., till stor del utträngt den van-

liga, infördes likaledes af Broling samt användes nu äfven på de sist nämda
officinerna.

Lars Johan Hierta.
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Efter pressen och stilen komma vi till trycksvärtan eller »färgen»*

ej det minst vigtiga vilkoret för ett godt tryck. Anda till 1840 hade de

svenska boktryckarna måst antingen med stor kostnad införskrifva eller ock,

såsom vanligen skedde, sjelfva bereda sin färg. I senare fallet hände ofta,,

att den genom någon liten försummelse vid beredningen ej på långt när mot-

svarade de fordringar, som måste göras på en god svärta. Denna olägenhet

afhjelptes nu, då L. J. Hierta nämda år anlade en fabrik för tillverkning af

denna vigtiga artikel. För närvarande finnes i Sverige blott en fabrik af

detta slag, O. Marins i Söderköping.

Vilja vi nu göra oss en åskådlig föreställning om den utveckling, typo-

grafin hos oss vunnit sedan medlet af förlidet århundrade, behöfva vi en-

dast rådfråga statistiken. Hon skall då säga oss, att medan 1740 här

i landet endast funnos 18 boktryckerier, hvaraf 8 i Stockholm, deras antal

hundra år derefter vuxit till 74, hvaraf 19 i Stockholm, men nu, 1873,,

utgör 143, således på något mer än tretio år nära fördubblats. Af dessa

tillhöra 28 hufvudstaden. På boktryckerierna syselsattes 1870 närmare 1 250

arbetare af olika grader, deribland 67 qvinnor. Antalet pressar utgjorde sam-

ma år 300, deribland 100 maskinpressar.

I denna korta öfversigt ha vi redan nämt några af de namn, som äro

mest införlifvade med boktryckarkonstens senaste utveckling i vårt land.

Bland de egentliga utöfvarna af konsten äro i främsta rummet att nämna
P. A. Norstedt & Söner i Stockholm samt F. Berling i Lund, namn,

som representera typografiska anstalter, i hvilka alla konstens nyaste förbätt-

ringar blifvit tillgodogjorda. Vi gifva i fig. 534 och 535 två interiörer från

det norstedtska tryckeriet, som äfven till omfånget är ett af de mest bety-

dande i riket. Till bilden af en bland dess forna chefer, Carl Norstedt,

under hvars ledning det förvärfvade en god del af det anseende, det nu åt-

njuter, foga vi de välkända dragen af Lars Johan Hierta, hvars namn vi

ofta haft tillfälle att nedskrifva i samband med omnämnandet af den nyare

tidens tekniska förbättringar på typografins m. fl. områden inom vårt land.
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Yi hafva redan i samband med boktrycket haft tillfälle att tala om dess

föregångare träsnittet. Denna intressanta konstgren förtjenar dock ett när-

mare betraktande, ty han har näst boktrycket och i förening med detta blif-

vit våra dagars vigtigaste undervisnings- och bildningsmedel. På slöjdflitens

stora fält skulle nya uppfinningar och förbättringar ej så hastigt och full-

ständigt kunna bringas till allmän kännedom, om ej bild och ord ginge hand

i hand; populära skildringar ur naturen och lifvet skulle utan afbildningar

ofta blifva ofattliga, och det inflytande, goda bilder, som nu mera ej äro så

sällsynta, utöfva på smakens förädling, får ej heller lågt uppskattas.

Historia. Träsnidarkonsten leder sitt ursprung från Tyskland, men
namnet på uppfinnaren eller den bestämda tiden för hennes första framträ-

dande känner ej historien. Strängt taget, är konsten att frambringa upp-
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höjda figurer på en yta, och någonting annat är ej träsnideriet, urgammaL

Som vi sett, förstod sig redan forntiden mycket väl på att åstadkomma

mynt, gemmer, sigill m. m., och i sådana fall, der trä var tillräckligt, t. ex.

till namnteckningar, begagnade man äfven detta. Yi ha äfven redan i in-

ledningen sett, huru de råaste folk mycket snart få lust för utsiringar, som

de lära sig att, ofta med en märkvärdig skicklighet, medelst konstgjorda

upphöjningar och fördjupningar anbringa på sina husgerådssaker, som oftast

äro af trä. I en del museer finnas egyptiska mumiekistor af trä, som äro

alldeles öfverhöljda med de finaste upphöjda figurer, hvilka man genast skulle

kunna anstryka med svärta och aftrycka på papper, om ett sådant försök

med så dyrbara fornlemningar vore tillåtet.

Men till träsnideriet i vår tids mening hör just mångfaldigandet genom

aftryck, och denna tanke har, såsom senare forskningar ådagalagt, först upp-

runnit hos kineserna, utan att vi derför behöfva anse dem for våra läro-

mästare. De första spåren till denna konst i Europa finner man några år-

tionden före boktryckarkonstens uppfinning, 1402, då det i gamla krönikor

talas om kortskärare.

Det första med ett bestämdt årtal försedda träsnitt föreställer den helige

Kristofer, bärande Kristusbarnet, och utvisar årtalet 1423. Det upptäcktes i

ett kloster vid Memmingen och uppköptes jemte många andra oskattbara

tryck af den rike lord Spencer, som förde det till England. Bladet har en

latinsk underskrift och tillhör sålunda det af bild och skrift blandade slag af

träsnitt, i hvilka vi redan lärt känna boktryckarkonstens föregångare och

hvaraf vi i fig. 490, föreställande en del af ett blad ur Biblia pauperum
eller Fattigbibeln, gifvit ett prof. Denna bibel var ej, såsom man af namnet

skulle förmoda, ämnad att utgöra någon bibel för fattigt folk, utan afsåg för-

nämligast att tjena tiggarmunkarna, som ofta kallade sigpauperes Christi,

till hjelpreda vid deras extemporerade predikningar. Midtbilderna utgöra

fortlöpande skildringar ur frälsarens historia, medan sidofälten framställa de

delar af gamla testamentet, man brukade anse som symboler af det nya.

Omkring år 1500 tog konsten ett steg framåt mot måleriet. Man bör-

jade eftergöra de s. k. clairobscurmålningarna i träsnitt med användande af

flera olika formar. Ett sådant träsnitt, efter Lukas C ran ach, »ett nattläger

i Egypten», bär årtalet 1509, två andra, af Hans B al dun g Grriin, årtalen

1509 och 1510. Detta slags tryck, der konturerna gjordes svarta och fär-

gerna sedan intrycktes med särskilda formar, blefvo snart mycket omtyckta

och förfärdigades af flera mästare. Engelsmännen bibehöllo detta maner
längst, ända in i adertonde århundradet, och förenade äfven stundom dermed

koppartrycket. De i de senaste årtiondena så bekanta baxterska o lj bil-

derna kunna anses som en förfining af detta gamla maner. Afven de hafva

ett undertryck i koppar- eller stålstick.

Sextonde århundradet, i synnerhet dess första hälft, var det äldre trä-

snittets blomstringstid. De berömdaste tecknare och målare försmådde ej att

sjelfva arbeta i trä, ja, flera öfvade denna konst med synnerlig förkärlek.
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Vi ha ännu i behåll många af dessa sniderier, som i teckning och utförande

anses för fulländade mönster. Bland de berömdaste af de tyska mästarna

nämna vi Hans Burgkmair, Lukas Cranach, Holbein, Altdorfer, men
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framför alla Albrecht Diirer, livars konstfärdiga hand högst sannolikt skurit

den praktfulla, med den största och vackraste frakturskrift affattade titeln

Apocalipsis cum figur is, som vi i fig. 539 återgifvit. Afven flera itali-

enska, holländska och franska träsnidare från denna tid ha gjort sig ett

berömdt namn, så att konstkännaren och samlaren af gamla träsnitt nu

har att göra sig förtrogen med omkring hundra olika konstnärsnamn och

namnchiffer.

Jemte en korrekt teckning förstodo de gamla mästarna att med några få

streck inlägga så mycket behag och kraft i sina arbeten, att de ännu i dag

väcka vår beundran.

Afven den mer undervisande användningen af träsnittet tog omkring år

1600 sin början, och allra först i de så kallade örtböckerna, de första för-

söken till botaniska bildatlaser, hvaraf man har ett ej så ringa antal upp-

lagor. De flesta ha folioformat och äro till en del färglagda.

Mot slutet af sextonde århundradet sjönk träsnidarkonsten småningom

ned från den höga ståndpunkt, hon då uppnått, och blef nu mera ingenting

annat än ett bihang till den äfvenledes sjelf allt djupare sjunkande bok-

tryckarkonsten. En hufvudorsak till detta förfall låg sannolikt deruti, att

etsningskonsten allt mer uppblomstrade, och då kopparstickarkonsten i allmän-

het ej var så svår att lära som träsnideriet, vände sig de flesta konstnärerna

hellre åt detta håll. Så blef träsnittet en längre tid helt och hållet försum-

madt, och under det adertonde århundradet åstadkoms så godt som ingenting

i denna konstgren. Engelsmännen voro de enda, som ej helt och hållet ned-

lagt träsnideriet, och de voro äfven de första, som å nyo började allmännare

utöfva det. Anda till början af vårt århundrade hade de nästan monopol

derpå, ty London var det enda ställe, der det då fans skickliga träsnidare,

och endast der förstod man att trycka med träsnitt illustrerade böcker. Några

mera betydande framsteg gjorde dock engelsmännen ej under denna pe-

riod; träsnittens utförande öfverlemnades åt konstnärer af tredje rangen, och

deras arbeten användes blott till illustration af barnböcker och dylikt. Det

närmaste uppslaget till något bättre utgick för ungefär ett half sekel sedan

företrädesvis från Frankrike, der efter de napoleonska krigens slut flera

stora talanger egnade sig åt denna konstgren. Vid denna tid började äfven

tyskarna åter vända sin uppmärksamhet till träsnittet. Det var i synnerhet

Oubitz, Hö fel, Unzelmann m. fl., som genom små konstarbeten, hvar-

med de försågo boktrycket, vande allmänhetens öga vid något bättre, än de

gamla smaklösa bokvignetterna kunde erbjuda. Framstående bland de tyska

träsnidarna är i synnerhet Eduard Kretzschmar i Leipzig, från hvars hand

och xylografiska anstalt arbeten utgått, som tillhöra konstens vackraste al-

ster. Jemte massan af illustrerade arbeten, der träsnittet tjenar till att för-

tydliga eller utsmycka texten, förekomma alltså nu äfven sådana, der träsni-

darens konst uppträder i sin egen värdighet och för sin egen skull, medan
texten, så framt han ej helt och hållet saknas, endast spelar den anspråkslösa

rolen af tolk.
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Konstens teknik. Vi skola nu något närmare inlåta oss på träsnide-

riets egentliga väsen och göra för detta ändamål ett besök i en xylografisk

atelier, sådan som fig. 541 visar oss. Bildhuggarkonsten har af ett qvick-

hufvud blifvit på följande sätt definierad: man tager ett stenblock och bort-

hugger det öfverflödiga. Efter denna regel består nu träsnideriet deruti,

^<§ fem fcieVUfUk$tmtn*vnibveb

y— ~

Fig. 540. De åtta skalkheterna. Träsnitt från sextonde århundradet.

att man på en trästock uppdrager en teckning och sedan bortskär det öfver-

flödiga. Tusenden nöja sig också med en så ytlig förklaring. Det kunde

dock möjligen löna mödan att taga saken litet närmare i skärskådande; det

intressanta i en sak ligger sällan på ytan.
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Träsnidarens arbete kan närmast jemföras med stämpelgravörens. Lik-

som denne, borttager han alla hvita obetecknade ställen af den på en yta

uppdragna bilden, så att blott den egentliga teckningen qvarstår och hela

bilden derigenom höjer sig öfver grunden, såsom vi kunna se på ett till

svarttryck be-

stämdt pit-

schaft. Metall-

gravören möter

hos sitt ämne
ett starkare

motstånd, hvil-

ket han dock

med sin skarpa

stickel utan

möda öfvervin-

ner, och kan

derigenom ar-

beta så myc-

ket säkrare,

medan träsni-

daren väl har

ett lättare snitt,

men i anseende

till träets mjuk-

het är mera ut-

satt för fel-

skärning m. m.

Han kunde län-

ge hjelpa sig

med ett par små
knifvar, tills

han slutligen

,

som vi längre

fram skola få

se, äfven tog till

grafstickeln.

Träsnidaren

kringskär först

med en fin tre-

kantig stickel

hvarje ritad li-

nie, dervid noga

tillseende, att denna bibehåller samma form och tjocklek, som han af blyertsen

erhållit; genom liniernas större eller mindre tjocklek och afstånd från hvar-
Uppfinningarnas bok. I (u. 2). o9
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andra åstadkommas nämligen ljusare och mörkare ställen i bilden. Derefter

borttages med bredare sticklar träet emellan de kringskurna linierna, hvilka

nu visa sig upphöjda. Sådana skuggor, som äro ljusare och skola bilda öf-

vergång till hvitt, måste, för att ej liniernas ändar skola sluta i en grof

punkt eller klick, med en flackstickel skäras lägre eller bilda en sluttande

yta. Detta är också lätt begripligt, om man tänker efter, huru färgvalsen

och sedan pressen sjelf inverkar på trästocken. Den förra är omgifven af

en elastisk massa, som på enstaka stående linier, och i synnerhet på deras

ändpunkter, trycker sig djupare ned än på sådana ställen, der teckningen

är mera sluten, d. v. s. der linierna ligga tätare tillsammans och inga breda

ljusa mellanrum finnas.

A andra sidan sker ej heller aftrycket af träsnittet så, som om en hård yta

omedelbart inverkade på papperet, ty i maskinpressen är tryckvalsen öfver-

klädd med filt och i handpressen ligger den af spändt skinn jemte flera eller

färre papperslager bestående remmikan mellan träsnittet och deckelplattan.

Härutaf inses lätt, att öfver allt, der färgvalsen kan intränga djupare, skall

äfven papperet djupare nedtrycka sig, och det är derför ej tillräckligt att på

stocken skära de streck fina, som man vill ha fina eller magra; de måste

äfven inrättas så, att färgvalsen och derefter papperet ej komma att trycka

derpå med hela sin tyngd. Men detta låter sig ej göra på annat sätt, än

att man, såsom här ofvan nämdes, då de skola öfvergå från de mörka till de

ljusa ställena, låter dem småningom slutta nedåt. Ett färdigt träsnitt företer

sålunda ej längre en plan bildyta, utan somliga ställen ligga något lägre

än hufvudföremålet, och partier, som i aftrycket skola visa ett ljust ställe

med småningom tilltagande skuggning, måste på stocken visa en långsam

afsluttning. Just sådana ställen fordra derför den mest skickliga och konst-

närliga behandling, så mycket mera som träsnidaren ej har någon ledning

af teckningen, utan måste helt och hållet utarbeta dem efter eget omdöme.

Det är endast genom en sådan behandling, konstnären förmår gifva sitt verk

harmoni, mjukhet och lyftning samt påtrycka det prägeln af ett konstverk.

Men häri ligger också orsaken, hvarför upphöjda etsningar och andra trä-

snittets surrogat vid sidan af detta städse blifva underlägsna, så framt de ej

efteråt upphjelpas med stickeln; deras aftryck förefalla allt för entoniga.

Ar träsnidaren ej på samma gång tecknande konstnär, hvilket förr

oftast, men nu mera blott undantagsvis är fallet, får dock, så framt han vill

vara mer än en blott handtverkare, teckningskonsten på inga vilkor vara

Ihonom främmande; han måste förstå att rätt uppfatta en annans teckning.

Dessutom måste han vara så pass förtrogen med presstryckets väsen, att

han på förhand vet, huru hans arbete skall taga " sig ut i aftryck. Teck-
naren måste äfven å sin sida fästa afseende på träsnidaren och får ej af

honom begära saker, som äro emot träsnittets natur. Den tredje i detta

förbund är slutligen tryckaren, som måste med förstånd och skicklighet

fatta sin uppgift, om ej hans förarbetares hela konst skall vara bortkastad.

Han kan för åstadkommandet af ett harmoniskt tryck göra mycket deri-
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genom, att han väl lappar sin deckel, d. v. s. på de ställen af denna, som

skola erhålla ett starkare tryck, underlägger passande papperslappar, samt

för andra ställen, som skola hållas lättare, gör utskärningar, hvarigenom

trycket får motsvarande nyanseringar.

Förr och ända till början af innevarande århundrade skar man uteslu-

tande i längdträ, d. v. s. på träskifvor, hvilka, som vanliga bräder, på läng-

den utsågades ur trädstammen. Man begagnade dertill mest päronträ, men
sedermera äfven buxbom, och det enda verktyget jemte några gröfre till ur-

gräfvande af större tomrum var, såsom redan är nämdt, en liten knif, hvil-

ken fördes ungefär på samma sätt som en skrifpenna. Ur denna användning

af materialet uppkommo som omedelbar följd de egendomligheter, som man
betecknar med uttrycket träsnittsmaner. Då det på detta sätt var mycket

svårt att åstadkomma fina och korsade linier, måste man nöja sig med att

endast kraftigt återgifva konturerna och de starka skuggorna och undvika

halfskuggor, men deremot göra dagrarna så breda som möjligt. Härigenom

fingo alstren af denna konst en viss kärnfull kraft, som alltid haft sina be-

undrare, så att till och med inom andra konstgrenar försök stundom gjorts

att efterbilda träsnittsmaneret. Att en sådan trätafla ej kunde ha någon

synnerlig varaktighet och att de små upphöjningarna så väl vid skärningen

som vid tryckningen ofta sprungo af, kan man lätt tänka sig.

Då vidtog man i England en stor förändring: träsnidaren Bewick bör-

jade arbeta på ändträ, d. v. s. på stockar, som voro på tvären utsågade ur

stammen, och utbytte knifven mot grafstickeln. Denna förändring, som onek-

ligen medfört stora tekniska fördelar, bär hela prägeln af sitt engelska ur-

sprung. Fabriksarbetets, arbetsfördelningens anda uttalar sig tydligt * deri.

Först och främst vinnes dermed tid, ty grafstickeln gör en fåra af ungefär

detta utseende V, och man åstadkommer således med ett snitt af detta in-

strument lika mycket som med två knifsnitt. Vidare gör ändträet instru-

mentet ett bättre och i alla riktningar likformigt motstånd, medan detta

motstånd på längdträet är mycket olika, allt efter som man skär i fibrernas

eller de s. k. årsringarnas längdriktning eller tvärs igenom dem. Arbetet

på ändträ erbjuder dessutom en mycket större säkerhet och medger en långt

finare utarbetning, emedan äfven den finaste punkt ej lätt kan springa sön-

der, då han står på träfiberns hufvud och sålunda är fast rotad i trämassan.

Dertill kommer slutligen äfven detta träs ojemförliga motståndsförmåga mot

ett tryck, som verkar jemnlöpande med dess fibrer. Så t. ex. ser man i

grufvorna ofantliga stenmassor uppbäras af korta störar, de s. k. pitprops.

Af denna orsak kan man äfven af ett i ändträ skuret träsnitt taga många

tusen aftryck, innan någon märkbar nötning visar sig. Härvid företer sig

visserligen den omständigheten, att endast små trästycken kunna erhållas af

den merendels ej synnerligt tjocka buxbomsstammen och att den mellersta

delen deraf, kärnan, ofta till och med ej är rätt duglig att skära uti. Denna

naturliga inskränkning förorsakar likväl ingen synnerlig olägenhet, emedan

man genom hoplimning eller sammanskrufning med metallbultar kan förena
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flera småstycken till en större stock. Sedan man på en sådan stock uppritat

teckningen, kan man åter taga sönder honom och utdela bitarna på flera hän-

der. Denna utväg anlitas ej sällan i sådana fall, t. ex. i illustrerade tidnin-

gar, der det mera kommer an på hastighet än synnerlig noggranhet i ut-

förandet. Förr hände ofta, att de gränser, der de särskilda bitarnas fogar

stötte tillsammans, tydligt nog kunde urskiljas genom en hvit linie; nu mera

förekomma dock sådana ofullkomligheter mera sällan, ehuru träsnitten stundom

växa ut till verklig jättestorlek och stockarna derför måste hopsättas af en

stor mängd bitar.

Sedan man sålunda öfvergått från träsnitt till trästick och träsni-

darna blifvit trägravörer, xylografer, måste äfven det gamla egendomliga,

med några få streck mycket sägande träsnittsmaneret med sitt enkla, kärn-

fulla uttryck träda i bakgrunden. De nyare konstnärerna ville visa, att

de kunde åstadkomma finare streck än de gamla, och derför närma sig också

nutidens träsnitt ofta i karakter och uttryck kopparsticket, till och med stål-

sticket, ja, nyare träsnitt återgifva stundom alla infall hos den käckaste

pennritning med en sådan trohet, att konstnärer sådana som den gamle Hol-

bein skulle ordentligt häpna deröfver. Afven maskinarbetet har tagits i an-

språk inom träsnideriet; så t. ex. skär en graveringsmaskin fina parallela

linier till luft, vatten m. m., medan en borrmaskin fördjupar de större mel-

lanrummen; men någon egentlig praktisk användning har det dock ej vunnit.

Sedan läsaren sålunda fått en kort öfversigt af träsnideriets väsen >

skola vi tillägga några ytterligare enskildheter, utan att likväl fördjupa oss

i någon omständligare beskrifning af de särskilda verktygen eller handgrep-

pen. Det nu allmänt begagnade materialet till träsnitten är, som vi redan

nämt, buxbom, som nästan uteslutande fås från Mindre Asien; den bästa

är den fullkomligt rent guldgula utan qvistar och fläckar, hvilken merendels af-

sågas från stammen i skifvor af från 3
/4 till 1 tums tjocklek. Stockens yta,

som måste vara fullkomligt jemn, behandlas först med hyfveln och sedan

med sicklingen, hvarefter hon afslipas med skäfte så fint, att det ser ut, som
hon vore polerad. Dervid måste all användning af fett undvikas. Derefter

ingnides teckningsytan med en blandning af kremshvitt och gummivatten,,

så att hon, sedan denna torkat, visar sig öfverdragen med en fast påsittande

hvit botten, hvilken likväl måste vara så tunn som möjligt för att ej springa

sönder för grafstickeln.

Teckningen sker alldeles som på papper, vanligast med en hård blyerts-

penna, i fasta, skarpa drag, särdeles hvad konturerna beträffar. Vid ar-

beten för vanliga behof, t. ex. vid illustrationer för tidskrifter, är det ej

nödvändigt, att tecknaren sjelf uppritar hvar enda af träsnittets linier, blott

totalintrycket blir det riktiga. Derför är det mycket, t. ex. lufttoner, ut-

löpande skuggor, som han ej angifver med linier, utan med stompen, pen-

seln eller på annat sätt och öfverlemnar åt träsnidaren sjelf att återgifva

det med de erforderliga strecken. På detta sätt underlättas arbetet för båda,

och en någorlunda skicklig xylograf skall alltid gifva sådana antydande teck-
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Fig. 542. Tonstickeln.

Fig, 543. Handgreppet vid skärning i trä.

ningar företrädet, då handen kan röra sig friare och ej behöfver ängsligt

följa hvarje ritadt streck. Skall ett redan befintligt aftryck kopieras, och lig-

ger det ej så synnerlig makt uppå,

att bladet bibehålles fullkomligt rent,

behöfves alls ingen teckning, ty man
kan i detta fall på kemisk väg taga

ett öfvertryck af bladet på stocken.

En stor lättnad i hans arbete har fo-

to grafin gifvit träsnidaren. En del

fotografer förstå att så väl efter natu-

ren som efter kopior, och i det senare

fallet i huru stor eller liten skala som

helst, på trästocken öfverföra de bilder,

som skola skäras; men härtill fordras

en xylograf, som ej blott är skicklig

i sitt fack, utan äfven har artistisk bildning, då fotografierna alltid måste

upphjelpas med blyertsen eller penseln och den fotografin gerna vidlådande

sträfheten måste undvikas, om man vill åstadkomma en ögat tilltalande bild.

Träsnidarens sticklar äro af flera slag. Spetsstickeln är ett fyra tum
långt stål med mer eller mindre spetsig vinkel, utmärkande gröfre eller finare

sticklar. Tonstickeln (fig. 542) har en trubbig form, och dess större eller

mindre tjocklek nedtill visar den bredd,

som ett snitt med en sådan skall er-

hålla. En sats tonsticklar innehåller tolf

nummer, alla med olika bredd. Vid de

finaste arbetena måste konstnären, såsom

fig. 544 utvisar, taga en lup till hjelp.

Trästycket, som skall bearbetas, lägges

af de flesta träsnidare på en med sand

fyld skinndyna, der det lätt låter vända

och vrida sig i alla riktningar (fig. 543).

Andra begagna på olika sätt inrättade

ramar, hvari stocken inskrufvas eller

fastkilas. För att skona teckningen

spänner träsnidaren öfver bildytan pap-

per, hvaraf han, allt efter som arbetet

fortskrider, bortrifver stycke efter stycke.

Har ett parti misslyckats för träsnida-

ren, måste han utborra eller utmejsla

det felaktiga och insätta en ny träbit i stället; detta är dock förbundet

med stor svårighet och mången gång omöjligt; ej sällan händer äfven, att

naturliga fel i träet göra ett sådant förfarande redan i början nödvändigt.

Fördjupandet af större, ja, till och med temligen smala hvita partier åstad-

Fig. 544. En träsnidare arbetande med
begagnande af lupen.
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kommes nu hastigare och beqvämare medelst en borrmaskin, hvars borr är

fäst vid en pantograf, af hyilken han äfven föres.

Det oerhördt stegrade behofvet af träsnitt har i senare tid utöfvat ett

mycket gynsamt inflytande på xylografernas konstnärliga och tekniska ut-

bildning, och inom denna konstgren arbetas nu så väl, fort och billigt, att

väl ingen annan konst kan på längden täfla med träsnittet eller ut-

tränga det ur tryckerierna. Den redan omtalade varaktigheten hos de i

ändträ skurna stockarna är så stor, att hon vida öfverträffar kopparplå-

tarnas; af en och samma stock kan man godt taga 100 000 aftryck. Dess-

utom kan man äfven mångfaldiga trästocken antingen genom stereotype-

ring eller kopparutfällning på galvanisk väg. Man har derigenom en ytter-

ligare säkerhet för, att det en gång gjorda arbetet skall räcka till för alla

möjliga fall. Stereotyperingen ger visserligen något ofullkomligare bilder än

originalstocken sjelf, men deremot är en galvanoplastisk kopia en fullkomligt

trogen afbild deraf. Också begagnar man nu mera sällan sjelfva träsnittet

till tryckning, utan nyttjar det merendels endast till att deraf taga afgjutnin-

gar, medelst hvilka tryckningen verkställes. Träsnittets stora varaktighet är

nämligen endast så att förstå, att den upphöjda bilden högst litet nötes; trä-

stocken sjelf deremot går mycket lätt sönder, ty de upprätt stående träfibrerna

ha sins emellan föga sammanhang; blir derför stocken fuktig och sedan tor-

kar, händer det lätt, att han spricker.

Graveringen på trä kan allt efter teckningens beskaffenhet bli en af de

mest mödosamma uppgifter. Hvilken ofantlig mängd hvita ställen af de mest

olika former och storlekar ända ned till den mest mikroskopiska litenhet upp-

täcker man ej i ett mycket fint utfördt träsnitt, och för hvart och ett af dessa

ställen måste en motsvarande träpartikel med säker hand utskäras och bort-

tagas! Detta tar stundom så mycken tid, att en träsnidares hela dagsarbete

kan öfvertäckas med en fingerborg. Derför äro sådana fint utförda träsnitt

dyra och knappast billigare än ett koppar- eller stålstick, som återger samma
föremål. Träsnittets ekonomiska fördel ligger således icke häruti, utan först

och främst i den redan framhållna stora produktiviteten och på samma
gång möjligheten att åstadkomma stora upplagor, samt vidare deruti, att af-

tryckningen i boktryckspressen går betydligt fortare än sten- och koppar-

trycket, sålunda äfven kostar mindre, hvartill kommer, att vid typtryckets

förbindelse med träsnittet, såsom i illustrerade arbeten, särskilda tryckkost-

nader för det senare inbesparas.

Den allt vidsträcktare användning, träsnittet så väl inom tidnings- som

bokliteraturen erhållit, har obestridligen redan på spridningen af vetenskap-

liga och allmännyttiga insigter, äfvensom på konstsmakens uppodling, utöfvat

ett stort och mäktigt inflytande. Och detta inflytande skall blifva så mycket

varaktigare, ju mer man söker höja och förädla konsten sjelf. England,

Tyskland och Frankrike ha gått i spetsen för denna riktning inom samtids-

literaturen, och inom alla dessa länder har träsnittet vunnit en hög grad af

fulländning. Särskildt har det i det land, som sett det födas, i Tyskland,
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vunnit den mångsidigaste användning. Det tjenar här ej blott att illustrera

tidningar och tidskrifter, sådana som Illustrirte zeitung och G arten -

laube, af hvilka den senare erhållit en oerhörd spridning, utan har äfven

blifvit ett verksamt medel att höja folkbildningen genom de illustrerade folk-

skrifter för godt pris, som flera af de stora tyska förläggarfirmorna sprida i

massor. Afven inom läroboksliteraturen spela träsnitten nu mera en stor

rol. Det är i synnerhet i Leipzig, Berlin, Dresden och Miinchen, konsten

Fig. 545. Friedrich II i slaget vid Hohenfriedberg. Teckning af A. Menzcl,
träsnitt af Unzelmann.

for närvarande finner sin största omvårdnad. Medan xylograferna i Leipzig

och Berlin förstå att åstadkomma effekt hufvudsakligen genom sin mästerliga

teknik, sätta dresden- och mtinchenskolans konstnärer träsnideriets uppgift i

konsten att verka genom kraft och enkelhet och ansluta sig sålunda omedel-

bart till Albrecht Diirer och de andra gamla tyska mästarna. Båda skolorna

ha genom utmärkta konstverk ådagalagt sitt berättigande. Som ett mäster-
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stycke af dresdenskolan kan nämnas det af Schnorr von Carolsfeld teck-

nade praktverket »Bibeln i bilder», medan den andra riktningen i Ad. Men-
zels illustrationer till Kuglers »Friedrich den stores lif» och i synnertiet i

porträttverket »Från Friedrich den stores tid» firat sina största triumfer.

Dessa afbildningar ha åstadkommits genom ett enda tryck på färglagdt

papper; ofta tryckes dock den färglagda grunden särskildt. Liksom vid

hvarje annat bildtryck fordras först och främst en väl utarbetad form, som
skall gifva den svarta bilden. Af denna tages ett afdrag, som öfverflyttas

på en grundad trästock, och på denna fördjupas nu alla de ställen, som på
bilden skola blifva hvita. Allt det öfriga tryckes i pressen med en gul, grå,
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blå eller annan färgton (deraf namnet tontryck) på det hvita, vanligen starkt

satinerade papperet. Först när detta färgtryck hunnit någorlunda torka,

företages det svarta trycket i vanlig ordning; dock måste härvid sorgfälligt

tillses, att form kommer att noga stå på form samt att vid papperets påläg-

gande alla förskjutningar undvikas.

Till förfaringssättet vid tontrycket ansluter sig nära det egentliga färg-

eller bildtrycket, som söker genast återgifva sina bilder i de naturliga

färgerna. I denna gren ingriper starkt litografin, som erbjuder fördelen att

kunna beherska långt större ytor. Hon lemnar de efterbildningar af olj-

målningar, man nu så ofta ser och som ej sällan äro synnerligt väl utförda,

på samma gång de förete betydande dimensioner. Deremot besörjer boktrycks-

pressen fortfarande smärre sådana färgtryck, såsom etiketter, planscher i böc-

Fig. 547. Prins Eugenius den ädle riddaren. Träsnitt af Knesing
efter teckning af Bleibtreu.

ker för folket och ungdom o. s. v. Här, som vid alla sammansatta tryck,

användes äfven en mängd formar, den ena efter den andra, hvilka ge pap-

peret hvar sin särskilda färg, tills slutligen hela bilden framstår fullt färdig.

Ett hufvudsakligt vilkor för, att ett sådant tryck skall lyckas, är naturligtvis

en på håret noggrann passning, så att hvarje ny stock kommer att stå på
alldeles samma ställe som den föregående; äfven måste tillses, att papperet

alltid ligger på samma ställe i pressramen och från början till slut hela upp-

lagan igenom bibehålles vid samma grad af fuktighet. Ty läte man pap-

peret under tiden torka och derefter sökte genom ny fuktning återgifva

det dess förra dimensioner, skulle det bli mycket illa bestäldt med pass-

ningen.

Hvad för öfrigt sammansättningen af ett sådant färgtryck beträffar, får

man ej tro, att hvarje särskild färgton i bilden nödvändigt fordrar en sär-

skild form. Först och främst kunna nämligen två olika partier deraf ligga



618 TRÄSN1DARK0NSTEN.

så långt ifrån hvarandra, att de på en ocli samma stock kunna beqvämt öf-

verdragas med hvar sin särskilda färg, och för det andra kan hvarje färg

på flerfaldigt' sätt aftonas. Låter man nämligen en upphöjd yta på stocken

behålla sin ursprungliga glatthet, aftrycker hon färgen full och kraftig;

schrafferar man henne med en följd af fördjupade linier, hvilket med stor

finhet låter sig göra med en maskin, blandar sig med aftrycket papperets

hvita yta, och färgen får derigenom en ljusare ton; en ny schraffering tvärs

öfver den första åstadkommer ännu mera hvitt och på samma gång en ännu

ljusare ton. Slutligen kunna flera färgblandningar åstadkommas derigenom,

att man lägger två färger ofvanpå hvarandra. Förekomma t. ex. i bilden

blått, gult och grönt, kan en särskild grön form umbäras derigenom, att man

på de blå och gula stockarna äfven anbringar de gröna partierna. På detta

sätt kunna för en bild, som måhända har tolf färger, endast behöfvas fyra

formar.

Det kinesiska boktrycket. Sedan vi nu gjort oss bekanta med bok-

tryckar- och träsnidarkonsterna och tillika erfarit, att det kinesiska boktrycket

helt och hållet hvilar på träformstryckningen, är här måhända rätta stället

att taga denna i den fjerran östern inhemska konst litet närmare i betrak-

tande och jemföra henne med vår egen. Skilnaden är betydlig, och, eget

nog, utfaller jemförelsen, när det blir fråga om att med så få medel som
möjligt vinna samma ändamål, helt och hållet till kinesernas fördel.

Ett någorlunda väl inrättadt europeiskt tryckeri fordrar en särskild byg-

nad, ett stilgjuteri, en stor mängd olika stilsorter, kaster, ramar, regaler

och andra tillbehör, hand- och snällpressar samt slutligen en ångmaskin.

Ett stort kapital måste nedläggas i hela denna apparat. Allt detta kan ki-

nesen umbära; allt, hvad han behöfver, är ett bord, en pensel och litet

tusch, några knifvar och en borste. Hans maskiner äro hans tio fingrar, och

den kinesiske boktryckaren tar, som barberaren sitt rakfodral, hela sitt

tryckeri under armen för att gå omkring till sina kunder eller från stad till

stad. Detta system, som för kinesen är fullkomligt tillfredsställande, skulle

dock, det medgifves, ej passa rätt bra för våra förhållanden, och vi göra

derför onekligen bäst uti att fortfarande hålla oss till våra rörliga typer,

vårt lumppapper, vår tryckfernissa och vårt starka mekaniska tryck, hvilka

bilda ett lika harmoniskt helt som kinesernas träformar, borstar, tusch och

växtpapper. På båda ställena har man onekligen funnit det för sina förhål-

landen mest passande.

Den kinesiska skriften, som uppkommit ur en hieroglyfskrift lik den

egyptiska, är, som bekant, ingen bokstafs-, utan en teckenskrift, som äfven

kan begagnas och verkligen begagnas af folk, som tala ett helt annat språk.

Hvarje ordrot har sitt särskilda tecken, och en mängd andra tecken använ-

des dessutom för att uttrycka ordens inbördes sammanhang, tonvigten och för

att förtydliga ordtecknens verkliga bemärkelse, ty i kinesiskan finnas ord, som
ha ända till tretio, fyrtio och ändå flera betydelser. Sålunda innehåller
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kejsar Khang-his officiela ordbok ej mindre än 42 718 särskilda tecken, hvilka

åter till sin förklaring kräfva ytterligare en mängd andra. För vanliga lite-

rära behof nöjer man sig dock med vid pass 5 000, ett alldeles mer än till-

räckligt antal, om man skulle vilja verkställa ett kinesiskt tryck på euro-

peiskt sätt.

Det nu öfliga sättet att trycka skall, enligt kinesernas egna uppgif-

ter, förskrifva sig från en kejsares regering, som lefde under åren 55—80

e. Kr. Förut skrefvo de på tunna bambutaflor. Deras förfaringssätt är

ännu alldeles det samma, som det jesuiterna, hvilka vi ha att tacka för de

första underrättelserna om deras land, sågo dem använda. De utskära sin

skrift i fina, hårda träskifvor, som kunna begagnas på båda sidorna. Men
är det mycket brådt om, anställes en mängd arbetare, och hvar och en er-

håller då en smal skifva, hvarpå två eller tre rader få rum; dessa stycken

sammannitas sedan med stift till en hel form. Måste ändringar, om också

blott en enda, göras i den färdiga formen, har man ingen annan utväg än

att utskära stycket, der de förekomma, och infoga ett nytt. Det senare be-

höfver dock ej nödvändigt vara af trä, utan man begagnar dertill äfven hårdt

brända lerpluggar, som man förut format.

På en kinesisk träform stå alltid två sidor bredvid hvarandra, och han

är så stor, att hela pappersbladet med marginal får rum derpå. Marginalen

begagnas merendels till anmärkningar, rubriker o. d. Sedan stockarna ära

i vederbörlig ordning, inskäres först på en af dem efter skönskrifvarens an-

visning ett nät af linier, som dela skifvan i små fyrkanter, af hvilka hvar

och en skall mottaga ett skrifttecken. Detta linienät tryckes nu med röd

färg på lika många blad, som skönskrifvaren skall utarbeta, hvarefter de till-

ställas honom. Han inritar nu med svart tusch i fyrkanterna de olika teck-

nen alldeles så, som de skola se ut på aftrycken. Skönheten hos dessa skrift-

tecken beror naturligtvis på skrifvarens skicklighet, hvilken i allmänhet ej är

ringa, ty skönskrifvarna bilda en särskild klass, som uteslutande syseisätter

sig med detta yrke. Men ej sällan äro skrifvaren, träsnidaren och tryckaren

en och samma person. Träsnidaren tar nu ett färdigskrifvet blad, fäster det

med risklister och med den skrifna sidan inåt på sin trästock, låter det

torka och gnider det derefter med fingrarna mot stockens yta, hvarpå skriften

nu öfverflyttas och fastnar. Skall man deremot endast taga ett nytt aftryck

af ett gammalt arbete, behöfver man ej anlita skrifvarens biträde, utan för-

far på samma sätt med ett exemplar af den äldre upplagan. Träsnidaren

bortskär nu med olika formade instrument alla de friliggande partierna, så

att ingenting blir qvar mer än de svarta skrifttecknen och de lodräta linier,

som skilja de uppifrån och nedåt gående raderna från hvarandra. Den fär-

diga stocken öfvergår derefter i tryckarens händer, som lägger honom på ett

bord och far lätt öfver honom med en i tusch doppad pensel, hvarefter pap-

peret pålägges och sakta afklappas med borsten. En arbetare kan på detta

sätt dagligen trycka 2 000 blad. Det lösa, olimmade kinesiska papperet

upptager tuschfärgen mycket villigt och rent, men slår i anseende till
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Fig. 548. Ett blad ur en japansk bok.



DET KINESISKA BOKTRYCKET. 621

sin tunnhet igenom, hvarför också bladen endast kunna tryckas på ena sidan.

Skall boken bindas, falsas de särskilda bladen så, att två tomsidor komma
att ligga emot hvarandra, hvarefter de sammanhäftas i ryggen. Boken förses

nu äfven med permar af papper eller siden och är så färdig. En kinesisk

tryckform är så stark, att han utan att taga någon skada kan gifva 30 000

—

40 000 afdrag och äfven sedermera genom liten upphjelpning ytterligare be-

gagnas. Huru ett blad af en på detta sätt i trä skuren bok ser ut, derom

kan läsaren göra sig en föreställning af det facsimile, vi i fig. 548 meddelat

och som genom öfvertryck är taget ur en japansk bok. Japaneserna be-

gagna endast ett mindre antal af de kinesiska tecknen och gifva dem en

helt annan användning, i det de låta hvarje sådant tecken utmärka en viss

stafvelse.

Sedan Europa och Kina på senare tiden trädt i närmare förbindelse med
hvarandra, är det ej svårt att få se en kinesisk bok eller att få köpa en så-

dan, ty de äro ej dyra och säljas merendels i sitt hemland till ett pris, hvar-

till en europeisk bokhandlare, endast när han kunde beräkna en mycket stark

afsättning, skulle kunna lemna dem. En sådan bok har merendels ett ganska

prydligt utseende; allt är nätt och ändamålsenligt inrättadt; äfven afbildnin-

gar förekomma ofta, när de behöfvas. Ehuru blott uppritade i enkla kon-

turer och, i följd af bristen på perspektiv, företeende ett något ovanligt utse-

ende, återgifva dock dessa illustrationer i allmänhet ganska tydligt, hvad de

skola åskådliggöra. I nedre kanten af hvarje blad är vanligen en svart .fyr-

kant påtryckt, för att ej märkena efter fingrarna vid bladets ömvändning

skola synas på papperet. Titlar, Öfverskrifter och andra saker, som skola

mera framhållas, ingraverar man ofta fördjupade i trästocken, så att de i af-

trycket visa sig hvita på svart botten.

Sålunda åstadkomma kineserna med de enklaste medel det samma, som vi

endast med tillhjelp af en mängd invecklade instrument samt stor mekanisk

kraft kunna verkställa. Européerna kunna dock åstadkomma sina tryckalster

mycket fortare, ty den kinesiske träsnidaren behöfver en hel dag för att

skära en sida, och tryckaren kan ej täfla med en europeisk handpress, långt

mindre med maskinpressen. Hans 2 000 blad om dagen innehålla blott två

sidor och motsvara alltså endast 250 af våra hela ark. Det oaktadt är det

sannolikt, att i stora kinesiska städer ett digert verk genom arbetets fördel-

ning kan hastigare åstadkommas än i Europa. Man behöfver blott anställa

ett tillräckligt antal träsnidare och tryckare, för hvilka hvarken pressar eller

en gemensam lokal äro af nöden. En kinesisk kejsare lät en gång genom en

kommission besörja utgifvandet af de kinesiska klassikerna i en samling, vid

hvilket tillfälle under flera års tid 120 band utkommo dagligen.

Då de europeiska missionärerna med sina tryckerier kommo till kine-

serna, voro de rörliga typerna för dem ingen nyhet: de hade sjelfva under-

stundom användt dem. Missionärerna utverkade också redan 1662 af kej-

sar Khang-hi, att 250 000 sådana rörliga typer graverades i koppar, med

hvilka sedermera trycktes vid pass 6 000 qvartband äldre böcker. Nu tryckes
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i det kejserliga statstryckeriet i Peking hvart enda år ett antal böcker med

rörliga typer. Patriserna till dessa typer skäras i trä och aftryckas sedermera

i porslinsmassa, hvarpå denna brännes och gjutningen, som det uppgifves, ut-

föres med en legering af bly och zink. Men då dessa metaller ej kunna ingå

någon legering med hvarandra, torde det väl rätteligen vara tenn. Afven

hos en del missionärer finnas på europeiskt vis inrättade tryckerier med kine-

siska typer. En resande, som nyligen besökte ett sådant tryckeri, berättar,

att sättarlokalen såg ut som en mängd amfiteatrar. Hvar och en af dem

är en kinesisk stilkast, ur hvars mer än 13 000 fack sättaren måste leta fram

hvad han behöfver.

Förekomma, såsom i ordböcker och språkläror är fallet, kinesiska ord

tillsammans med ord ur något annat språk, kan det europeiska trycknings-

sättet naturligtvis ej undvikas. I Europa äro de franska och österrikiska

statstryckerierna inrättade för detta ändamål, och särskildt utmärkte sig det

senare vid 1867 års utställning i Paris så fördelaktigt i detta hänseende, att

den berömde franske sinologen Julien gaf det företrädet och lät trycka sin

kinesiska grammatik i Wien. Man skär der patriserna i bly och tar deraf

kopparmatriser på galvanoplastisk väg.

Surrogat för träsnittet. Man har redan sedan länge med synnerlig if-

ver sökt utfinna metoder att utan tillhjelp af trä- eller metallsticket åstad-

komma upphöjda tryckformar. Finge man bedöma resultatet efter de nya

metodernas mängd, vore här redan betydande saker vunna, ty de oupphörligt

uppdykande -typ iem a och -grafierna bilda redan en liten aktningsvärd

skara, hvaraf det snart nog blir svårt att behålla en öfversigt. Ur konstnärlig

synpunkt äro och förblifva visserligen alla dessa hjelpmedel endast surrogat,

som ej kunna mäta sig med sin förebild träsnittet; men de kunna dock hvar

och en efter sin art vara nyttiga för ett eller annat ändamål. Man kan med
deras hjelp möjligen spara tid eller kostnader, och tecknaren blir oberoende

af träsnidaren, som stundom kan mer eller mindre förderfva en god teckning.

Man föll då först och främst på den ide, som i detta hänseende ligger

närmast till hands: etsningen, hvarigenom det, som konstnären förr måst

borttaga med stickeln, bortfrätes med en syra. Naturligtvis kan här ej bli

fråga om trä, utan endast om metall eller sten, och teckningen har ej här,

som en med ritstiftet uppdragen bild, endast till bestämmelse att blifva sedd;

hon måste äfven täcka, d. v. s. strecken måste vara upphöjda, för syran

ogenomträngliga, sålunda åstadkomna med en tusch, som hufvudsakligen be-

står af harts, vax o. s. v. Flera försök ha blifvit gjorda att utföra en sådan

upphöjd etsning på litografisk sten (litostereotypi), men utan nämnvärda
resultat. Bättre utsigt till framgång ger kopparn; den upphöjda etsnin-

gen i denna metall (ektypografi, k al k o typ i) är ett maner, som säkerligen

har framtid och hvarmed redan ganska vackra saker åstadkommits, i synner-

het vid afbildningen af naturhistoriska föremål. Då etsningen endast beräk-

nas efter minuter, ger hon i jemförelse med träsnittet en stor tidsbesparing,
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så framt ej teckningarna äro af det slag, att for aftoningens skull mycket

måste efteråt med grafstickeln utarbetas.

Men man kan ännu på ett annat sätt begagna kopparn; man raderar

och inetsar nämligen bilden alldeles som till koppartryck, men i rätvänd ställ-

ning, och tar så en afgjutning deraf i stilmassa, som derefter slipas och put-

sas med stickeln.

Afven zinken har man, i synnerhet vid öfvertryck, sökt göra användbar

för boktryckspressen. Från ett bok- eller stentryck eller hvarje annat ferniss-

tryck, som ännu är friskt eller på konstgjord väg blifvit uppfriskadt, mottager

en zinkplåt mycket villigt ett öfvertryck, som äfven låter etsa sig med svaga

syror, utan att bilden deraf tar någon skada. Men för att få den senare att

starkare framträda, måste han öfvervalsas med en hastigt torkande asfaltfärg,

hvarpå åter en ny etsning följer, tills han slutligen efter flera gånger förnyad

användning af färgvals och allt starkare syra får den höjd, som önskas, hvarpå

täckmassan med ett lösningsmedel aflägsnas.

På etsning grundar sig äfven den af dansken Piil uppfunna kemitypin,

som i likhet med de andra här nämda metoderna söker täfla med träsnittet.

Men förfaringssättet vid utöfningen af denna intressanta konst står alldeles

ensamt och ansluter sig ej omedelbart till något annat. Bilden inraderas i

en med etsgrund öfverdragen zinkplåt och etsas derefter med skedvatten,

hvarefter etsgrunden sorgfälligt borttages. Så till vida erbjuder förfarandet

ingenting, som skiljer det från det vanliga kopparstickets. Men nu börja de

för kemitypin egendomliga operationerna. Plåten öfverströs med ett lager af

pulver eller filspån af en lätt flytande metallblandning, sannolikt tenn och

vismut, samt uppvärmes öfver en spritlåga, så att filspånen smälta och hela

plåten öfverdrages med en flytande metallspegel. Efter kallnandet, då begge

metallerna naturligtvis utgöra ett enda stycke, i hvars inre den skenbart för-

störda gravyren gömmer sig, börjar kemitypisten med en hyfvel eller ett

skafstål bortarbeta metallen, först kraftigare, sedan varsammare och slutligen

blott medelst en lätt slipning, och fortsätter dermed, ända tills bilden i alla

sina delar är synlig på plåten. Han visar sig nu som ett fint inlagdt arbete;

den flytande metallen har nämligen inträngt i alla gravyrens fördjupningar

och fullständigt utfylt dem. Nu behöfs det endast litet syra och några tim-

mar för att af den släta plåten bilda en upphöjd gravyr. I följd af den

elektriska motsatsen mellan zinken och den andra metallen inträffar näm-

ligen, att endast den förra af den etsande vätskan angripes och bortfrätes;

teckningens linier framträda sålunda allt mera upphöjda, och om man endast

i rätt tid upphör med etsningen, qvarstå de säkert fästa på zinkgrunden,

hvarefter man af bilden kan taga huru många aftryck man behagar. Denna

visserligen något invecklade metod låter i synnerhet med stor fördel använda

sig vid tryckningen af stora bildytor, såsom kartor och annat, hvartill man
har svårt att få tillräckligt stora stockar, äfvensom till guillocherade och an-

dra graverade arbeten. Vid tryckningen af starka upplagor är det kemity-

piska förfarandet äfven i ekonomiskt hänseende fördelaktigt, ty boktrycks-
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pressens arbete är betydligt billigare än sten- och koppartryckspressarnas.

Men kemitypin sjelf är ej längre den sista uppfinningen i denna riktning;

man har redan uppfunnit en ännu nyare metod, som af många föredrages

framför henne. Denna allra nyaste metod att åstadkomma plåtar med upp-

höjd bild kallas typokaustik och härstammar från Amerika.

En stor mängd metoder hafva det gemensamt, att de på galvanoplastisk

väg söka åstadkomma en upphöjd tryckplåt. De kunna derför ej heller i sina

enskildheter synnerligt afvika från hvarandra. Grunden för det hela bildas af

en kopparplåt, hvarpå bilden i rätvänd ställning ingraveras med eller utan

etsning, och denna plåt utgör sedan matris för en ny, på galvanisk väg åstad-

kommen plåt, som visar bilden omvänd och upphöjd.

I första rummet träffa vi här glyfografin, en af de metoder, dervid

etsning ej förekommer. Kopparplåten får här först en anstrykning af svart

färg och deröfver en betäckning af en hvit, ogenomskinlig, vaxartad kompo-

sition. På den senare anbringas nu teckningen med röd färg och inarbetas

derefter i grunden med nålar, som intaga grafstickelns plats, så att den svart-

färgade kopparn synes på bottnen af teckningen. Den på detta sätt erhållna

bilden är, alldeles som en pennritning, svart på hvit grund och har, som vi

redan nämt, samma ställning, som han får vid tryckningen. Tecknaren är

sålunda i stånd att steg för steg bedöma verkningen af sitt arbete. Plåtens hvita

grund får naturligtvis endast vara så tjock, att graveringen med lätthet kan

ske. En tillräckligt upphöjd motplåt skulle således ännu ej kunna erhållas;

men det blir möjligt derigenom, att grunden efter ingraveringen göres ännu

tjockare, hvilket kan ske efter behag och i synnerhet i sådana fall, då bilden

skall förete större hvita partier, är ovilkorligt nödvändigt. Detta af Ahner
uppfunna förfaringssätt har i synnerhet under de senaste åren i Giesecke &
Devrients typografiska institut i Leipzig blifvit utbildadt till en hög grad af

fulländning. Det har härigenom blifvit dem möjligt ej blott att för boktrycks-

pressen åstadkomma formar, som förut endast med litografins, träsnittets eller

kopparstickets tillhjelp kunnat frambringas, och derigenom skaffa typografin

arbeten, som hon förut ej kunnat utföra, utan äfven att inom sedeltrycket

åstadkomma alster, som äro omöjliga att förfalska. Andra metoder afvika

från glyfografin endast deruti, att de, sedan bilden på kopparsticksmaner blif-

vit ingraverad, etsa honom. Så är t. ex. förfarandet vid galvanografin i

allmänhet följande. Man grundar, tecknar, raderar och etsar, öfverdrager

derefter med en vals, som ej afsätter någonting i den fördjupade raderingen*

etsgrunden med ett lager hastigt torkande asfaltfernissa och fortfar dermed,

ända tills den tillräckliga höjden erhållits, då en galvanisk fällning göres och

en ny plåt fås, som låter använda sig i boktryckspressen;

Kalkotypin, en benämning, som vi redan sett användas att beteckna den

upphöjda etsningen i koppar, får stundom en annan betydelse, då man der-

med menar det förfarande, hvarigenom en upphöjd tryckplåt på galvanisk

väg fås af en fördjupad och etsad. Det samma är äfven fallet med namnet

kalkografi, ursprungligen den från grekiskan hemtade benämningen på den
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gamla goda kopparstickarkonsten, men nu använd för att utmärka en, som det

påstås, mycket intressant, men *ännu ej offentliggjord metod för åstadkom-

mande af upphöjda tryckplåtar, som för öfrigt äfven grundar sig på etsning

och galvanisk fällning. Det temligen obestämda uttrycket metallografi har

blifvit användt i mycket olika bemärkelse; särskildt betecknas dermed zink-

trycket, äfvensom ett af Zach i Miinchen uppfunnet förfaringssätt, hvarigenom

hvarje med ett spetsigt stift på en metall uppdragen teckning kan på mindre

än en timme göras upphöjd.

Om några andra med grekiska namnskyltar uppträdande konstgrenar af

samma slag få vi tillfälle att tala på ett annat ställe, då de allesammans gå

ut på att göra kopparstickaren umbärlig. Men det fins äfven en mängd spe-

kulativa hufvuden, som vilja göra sjelfva tecknaren umbärlig och i hans

ställe taga ljusstrålen i sin tjenst. De söka en fototypi, en fotogalvano-
grafi o. m. d. Deras metoder grunda sig sannolikt alla på den erfarenheten,

att vissa lösliga kompositioner genom dagsljusets inverkan blifva olösliga.

Ett så beskaffadt ämne är limmet, blandadt med en lösning af dubbelt krom-

syradt kali. Häller man en viss mängd af en sådan blandning på en plåt

och låter henne torka i ett mörkt rum samt derpå anfuktar henne med vat-

ten, sväller hon upp och får på ytan ett skrynkligt utseende. Men utsätter

man henne förut för solljusets inverkan, har fuktningen ej längre samma ver-

kan; plåten förblir glatt, emedan massan blifvit olöslig. Af det nu sagda

inses lätt, hvad följden måste bli, om en plåt, som torkat i ett mörkt rum,

betäckes med en vanlig fotografisk glasbild och derefter utsattes för solljusets

inverkan. Ljuset kan här endast genom de fullkomligt ljusa ställena fritt in-

verka på limmassan; i halfskuggorna verkar det endast delvis, i de mörkaste

partierna icke alls. Anfuktar man nu massan, förblifva alla de af ljuset träf-

fade ställena, alltså bildens mellanrum, liggande i en plan yta; bilden sjelf

deremot höjer sig mer eller mindre öfver den allmänna nivån och bildar en

relief, hvars ytor tillika genom de fina skrynklorna erhålla en viss kornig be-

skaffenhet, som är gynsam för tryckfärgens mottagande. Limmassan sjelf kan

dock .naturligtvis ej användas till tryckform; man ger henne derför genom

anfuktning med garfsyra större fasthet, tar deraf en gipsafgjutning och infäl-

ler i denna en galvanisk kopparplåt, som är en motbild af originalet och kan

användas till tryckform.

Denna omständliga metod, uppfunnen af österrikaren Pretsch, har ej be-

funnits praktiskt användbar; deremot begagnar man sig nu på ett enklare,

om fotolitografin erinrande sätt af ljusets verkningar för att på metallplåtar

{zink eller koppar) åstadkomma omvända bilder af teckningar, aftryck o. s. v.,

hvilka sedermera medelst etsning göras upphöjda och lämpliga för tryckning

i bokpress. Aftrycken kunna visserligen ej mäta sig med träsnittet, men äro

för många ändamål fullt tillräckliga, lätta att åstadkomma och jemförelsevis

billiga. Ett prof af fotokopp artryck ge de nya preussiska tiothalerssedlarna.

En lösning af asfalt i terpentinolja förhåller sig nämligen alldeles på samma
sätt som blandningen af lim och kromsyradt salt. Blir en med ett sådant

Uppfinningarnas bok, I (u. 2). 4U
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lager öfverdragen kopparplåt några dagar under ett negativ utsatt för solljuset

och plåten sedan aftvättas med terpentinolja, bibehålla sig de af ljuset träf-

fade ställena, medan plåtens öfriga delar blottas och kunna etsas djupare.

På negativets beskaffenhet beror nu, om bilden borttvättas från grunden eller

denna sjelf går bort och lemnar den svarta bilden qvar. I förra fallet fås en

fördjupad bild för koppartryck, i det senare en upphöjd för boktryck. På de

nyss nämda preussiska tiothalerssedlarna äro vapen och text på framsidan

tryckta med en fördjupad plåt, varningen mot förfalskning deremot på bak-

sidan med en upphöjd.



En kopparstickares atelier.

Koppar- och stålstickarkonsterna.

Kopparstickets egendomligheter. — Dess historia. — Niellerna. — De italienska mästarna.

— De tyska mästarna från 15:e och 16:e århundradena. — Kopparsticket i 17:e och 18:e år-

hundradena. — Konstens teknik. — Grafstickelsmaneret. — Punkteringen. — Etsningen och ra-

deringen. — Svartkonsten. — Aquatintamaneret. — Crayonmaneret. — Stålsticket. — Koppar-

trycket. — Surrogat för koppar- och stålsticken. — Zinkografm. — Notgravyren. — Hyalogra-

rin. — Stylografin. — Galvanografm.

Bland de mångfaldigande konsterna står kopparstickarkonsten såsom den

ädlaste främst. Kopparsticket förenar träsnittets kraft och stentryckets mjuk-

het med stålstickets finhet och är derigenom mer än någon af de andra eg-

nadt att återgifva konstverk af högre slag. Liksom träsnittet först efter bok-

tryckarkonstens uppfinning erhöll en vidsträcktare användning, har denna,

konsts utveckling och spridning äfven på kopparsticket haft ett mycket stort,

inflytande, emedan många af de uppfinningar, såsom pressar, papper, färg,,

m. m., som gjordes för den förra, äfven kommit det senare till godo.

Vi ha i träsnidarkonstens historia sett, hvilka vexlande öden så väl hon

som hennes yngre syster boktryckarkonsten i följd af tidsomständigheterna

undergått. Kopparsticket har i det hela farit bättre. Det har haft att glädja
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sig åt en synnerlig uppmärksamhet från målarnas sida, hvilka i flera af dess

förfaringssätt sågo ett lätt inlärdt medel att utföra sina idéer. Bland 15:e

och 16:e århundradenas äldre kopparstickare finna vi derför äfven dessa tiders

mest framstående målare, och om också ej alla på samma fruktbara sätt ut-

öfvade den nya konsten, togo dock de flesta ofta och gerna till raderaålen.

Kopparsticket blef derigenom mera omhuldadt än träsnittet, som, nära för-

bundet med boktrycket, i viss grad delade dess öden. Det har derför också

i århundraden utgjort det mest betydande medlet att tillfredsställa folkets

konstbehof, så vidt detta genom de bildande konsterna låter sig göra.

Först i vårt århundrade har å ena sidan det allt mer utbildade träsnittet

och å den andra de nya uppfinningarna litografin, stålsticket, fotografin samt

deras systerkonster sökt göra kopparsticket fältet stridigt. Men så utmärkta

saker de än förmå åstadkomma, så öfverraskande än deras alster ofta förefalla

oss, äro de dock hänvisade till sina egna, ej sällan temligen trångt begrän-

sade områden, och om de än här beteckna stora framsteg, skall dock koppar-

sticket, såsom en ädel representant af det rent konstnärliga, aldrig blifva ut-

trängdt.

Kopparstickets första medtäflarinna var den nyuppfunna litografin. Då
hon erbjöd en lättare teknik, slogo sig många på denna konstgren, som, i

synnerhet sedan han blifvit något mera utbildad, obestridligen gjorde koppar-

sticket ganska mycket intrång. Men kopparstickarna sporrades äfven der-

igenom att gifva sina alster en allt större fulländning för att åtminstone ej i

konstnärligt hänseende låta frånröfva sig första rummet. Sålunda fick lito-

grafin småningom på sin andel sådana arbeten, som måste utföras hastigt och

till billigt pris, upplysande teckningar, mindre, men för en stor afsättning be-

räknade planscher, ehuru äfven konstverk utgått från den litografiska pressen.

En annan och farligare rival erhöll kopparsticket i det i England upp-

funna stålsticket, som på tjugutalet utbredde sig på kontinenten. Det är ett

äkta engelskt barn med alla dess goda och dåliga egenskaper. Sedan engels-

mannen lärt sig betvinga det motspänstiga stålet, tänkte han ej helt enkelt

behandla det på samma sätt som kopparplåten, utan sökte tillgodogöra alla

det nya materialets egenskaper, i synnerhet dess hårdhet. Det hårda stålet

förmår upptaga linier af en sådan finhet, att sådana skulle på kopparplåten

försvinna efter några få aftryck, medan de i stålskifvan synas lika fina och

rena efter tusentals aftryck. Har en kopparplåt efter några hundra aftryck

blifvit slö eller grund, kan man visserligen gravera upp eller etsa om honom

på nytt, men aftrycken blifva dock allt sämre, tills plåten slutligen blir all-

deles obrukbar. En stålplåt deremot uthärdar ej allenast tryckningen vida

bättre, utan erbjuder äfven den fördelen, att man, då stålet efter behag låter

härda och åter uppmjuka sig, kan på mekanisk väg genom pressning taga

huru många kopior som helst, hvilka alla blifva fullkomligt lika original-

plåten. Sålunda kunde man skaffa sig milliontals aftryck och dermed göra

goda affärer. Kontinenten började nu öfversvämmas med engelska stålstick,

hvilkas ovanliga utseende väckte ej ringa uppmärksamhet. Liniernas utom-
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ordentliga finhet, den skarpa vexlingen mellan dagrar oeli skuggor, i synner-

het de förvånande, nästan uteslutande med maskin åstadkomna lufttonerna,

med ett ord hela effektsökeriet hos en till fabrikation förvandlad konst, voro

egnade att besticka den stora mängdens ögon. Hon köpte också begärligt

dessa planscher, som voro så fina, vackra och billiga, och livar och en, som

slog sig på stålsticket, måste mer eller mindre foga sig efter denna modsti]
#

Svärmeriet för de engelska stålsticken varade dock ej så synnerligt länge.

Äfven den i konsten oinvigde måste till slut finna, att dessa Öfverarbetade

alster hade någonting stelt och kyligt och att betraktandet af en mängd

sådana gravyrer blef ytterst enformigt och tröttände. Och sålunda har då

kopparsticket lyckligt bestått äfven detta prof och sett allmänhetens smak för

dess alster allt mer återkomma, liksom äfven stålsticket a sin sida bemödar

sig att uppfylla de höjda fordringar, som nutidens konstsmak ställer på dess

utöfvare.

En oväntad bundsförvandt från teknisk sida, som till god del uppväger

stålsticket, har koppargravyren funnit i galvan oplastiken. Man behöfver

nu mera ej för det hårdare stålets skull bortkasta kopparplåten och dermed

afsäga sig de fördelar, som denna i liniernas värma och mjukhet erbjuder.

Vill man nämligen bevara en dyrbar kopparplåt från slitning, kan man med
den galvaniska apparatens tillhjelp skaffa sig en fullkomligt lika trogen kopia

deraf, som stålstickaren genom stark pressning förmår åstadkomma, och denna

kopia tjenar sedan i sin tur till form för att på samma sätt taga så många
tryckplåtar, man behagar, alla så noggranna och så fullkomligt lika original-

plåten, att aftrycken af dem omöjligt kunna skiljas från dem, som tagits af

den senare.

Men äfven denna metod har på den senaste tiden blifvit skjuten åt sidan

af ett ej mindre verksamt, men långt mindre omständligt förfaringssätt: kop-

parplåtarnas förs tål ning. Detta nyskapade ord på en ny sak får dock

ej fattas så, som om kopparn sjelf skulle kunna göras stålhård, hvilket ännu

ej lyckats någon. Saken beror fast mer på en vacker användning af den

galvaniska strömmen, denna så vigtiga och hemlighetsfulla medarbetare vid

många af våra nyare uppfinningar. Galvaniskt försilfrade och förgylda sa-

ker har något hvar varit i tillfälle att se; men på samma sätt som guld och

silfver låta äfven många andra metaller ur sina lösningar i form af en tunn

hinna fälla sig på metaller och metalliserade föremål, bland andra äfven jernet.

Den till förstålning mest passande jernlösningen bereder sig den galvaniska

strömmen sjelf. I en lösning af salmiak (klorammonium) nedsänkas de båda

med jernplåtar slutande polerna af ett batteri. Den galvaniska strömmen gör

nu, att salmiakens klor, dock väl till förståendes endast på den ena plåten,

förenar sig med jernet och dermed bildar jernklorur, som stannar upplöst i

vätskan. Så snart en metallspegel visar sig på den andra oförändrade plåten,

är vätskan mättad, och man nedsänker nu i dess ställe kopparplåten, som

skall förstålas. Inom kort öfverdrager sig nu denna med en glänsande me-

tallspegel, och denna betäckning, som är så tunn, att aftrycken af den nakna
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och den betäckta kopparplåten ej visa den minsta skilnad, uthärdar dock

tryckets inverkan så väl, att af en på detta sätt skyddad plåt många tusen

aftryck kunna tagas. Så länge man efter analogin med andra metaller ansåg

detta fina pansar för kemiskt rent jern, var företeelsen oförklarlig, då sådant

jern alltid befunnits mycket mjukt; nu mera vet man dock, att det ej är för-

hållandet, utan att jernet fast mer ur ammoniaken upptagit en portion qväfve,

och att det just är detta qväfve, som ger metallen stålets hårdhet. Förde-

larna af denna metod sträcka sig ännu längre derigenom, att man huru många

gånger som helst kan förnya stålhinnan, så snart hon börjar blifva nött.

Man lägger då plåten helt enkelt i en mycket svag svafvelsyra, som ej det

minsta angriper sjelfva kopparn; stålhinnan deremot faller snart af; plåten

rengöres nu och öfverdrages med en ny hinna och -har samma varaktighet

som förut.

Åstadkommandet af bild och skrift på papper medelst plåtar af koppar,

stål m. m. bildar en särskild konstgren, som kan anses som raka motsat-

sen till boktrycket och träsnittet. Medan inom de senare konstgrenarna det,

som skall återgifvas på papperet, är upphöjdt öfver formens yta och ensamt

mottager den tjocka färg, som genom pressens tryck fastnar på papperet,

utarbeta deremot koppar- och stålgravörerna sina teckningar fördjupade, fylla

dessa fördjupningar med en mjukare färg, rengöra ytan från den der fastnade

färgen och trycka så plåten mellan ett par valsar. Midt emellan de båda

metoderna, men utan sammanhang med någondera, står stentrycket, der tryck-

formen hvarken har fördjupningar eller upphöjningar och omvexlingen af ljusa

och mörka ställen erhålles på kemisk väg.

Historia. Forska vi efter kopparstickarkonstens ursprung, finna vi, att

det, liksom de flesta uppfinningars, är höljdt i dunkel. Somliga förlägga det

till Tyskland, andra till Italien, och den ena åsigten kan möjligen ha lika

mycket skäl för sig som den andra; måhända äro båda riktiga. Ty det är

alls icke otänkbart, att man vid den tiden, då träsnideriet började uppblomstra

och afbildningar på papper blefvo allt mera omtyckta, börjat på flera orter

samtidigt gravera i koppar. För Tyskland kunde den omständigheten tala,

att de äldsta hittills bekanta kopparstick (1440) äro tyskt arbete och förråda

en större utbildning än de senare italienska. Italienarna påstå, att firenzaren

Maso Finiguerra uppfunnit denna konst, då han en dag tog sig för att

aftrycka nieller på papper, och det är alls icke omöjligt, att saken på detta

sätt utvecklat sig ur den gamla ciseleringskonsten. Gravering i metall var

nämligen redan af gammalt bekant, och de italienska och tyska guldsmederna

förfärdigade vackra smycken med graverade sirater så väl till enskildt som
till kyrkligt bruk. Dessa ingraverade linier fylde de ofta med en svart emalj-

massa, som fastbrändes, och de svarta siraterna togo sig särdeles väl ut på
guld- eller silfverbottnen. Sådana plåtar kallade man nieller, och vi gifva

i fig. 550, en afbildning af ett sådant arbete. Ville konstnären före fastbrän-

ningen pröfva, huru hans arbete tog sig ut, tog han, sedan han utfylt linierna

med svärta, en gipsafgjutning deraf, och det skulle varit underligt, om ingen
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fallit på den iden att i stället för gips begagna fuktigt papper. Nu fattades

blott utsigt till afsättning, och sedan denna var för handen, måste det äfven

för den vanligaste spekulationsförmåga blifva klart, att man, i stället för att

göra de graverade plåtarna till hufvudsak, borde rikta sina bemödanden på

åstadkommande af aftryck på papper.

Det första trycket skall Finiguerra gjort från en, som det uppgifves, 1452

förfärdigad så kallad pax, en liten konstnärligt utsirad metallplåt, som man
vid högtidliga mässor begagnade. Denna pax finnes ännu i Firenze och ett

gammalt på papper gjordt aftryck deraf i Paris. Att döma af ett antal gamla

kopparstick, som högst sannolikt förskrifva sig från tiden före 1450, vill det

dock synas, som uppfinningen, i likhet med träsnittet och boktryckarkonsten

blifvit gjord i Tyskland och der äfven erhållit sin första utbildning. Bland

de italienska mästare, som i synnerhet bidra-

git till konstens utveckling, böra vi nämna

firenzaren Baccio Baldini, målarna An-
drea Mantegna, Marcello Fogolino, Ni-

<5oletto da Modena, men framför allt Marc
Antonio Raimondi, som på ett utmärkt

sätt stack i koppar flera af Raffaelles tecknin-

gar. Mot slutet af 16:e århundradet förföll

konsten i Italien, och det ädla allvaret sjönk

allt mera till maner.

I Tyskland blef konsten, som vi redan

sett, tidigt utbredd och utbildad. Miniatyr-

målningen, som i klostren erhållit en hög grad

<af fulländning, blef ej utan inflytande på det

tekniska utförandet. Till sin inre karakter

deremot visa sig kopparsticken, liksom den

tidens målningar, påverkade af van Eycks

skola.

Den äldste af de berömda mästarna är

oss ej till namnet bekant; hans arbeten bära

årtalen 1465 och 1467 samt namnchiffern E. S., men hela sättet för deras

utförande låter oss sluta till en mångårig föregående teknisk öfning, hvari-

{genom kopparstickets uppfinning måhända låter förlägga sig ännu mycket

längre tillbaka. Franz von Bocholt och Martin Schongauer äro redan

i detta århundrade framstående namn. Men i det näst följande, det 16:e, tog

kopparsticket med ens ett väldigt steg framåt* genom en af målarkonstens heroer,

Albrecht Diirer. Han uppfann etskonsten och höjde äfven genom sina

egna talrika arbeten tekniken till en hittills ej anad grad af fullkomlighet.

Till honom anslöt sig ett stort antal lärjungar: H. Aldegrever, Al t do rfer,

Pens, J. Bink, Bartel, Hans Sebald Behaim m. fl. Till denna tid höra

dessutom Hirschvogel, Lukas Cranach, Daniel Hopfer och i Neder-

länderna Lukas van Leijden och Dirk van Stowen.

Fig. 550. Melloarbete.
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I senare hälften af 16:e århundradet bragtes, i synnerhet genom Goltzius T.

kopparstickets tekniska behandling till en högre fulländning. Medan de hittills

åstadkomna alstren endast varit konturteckningar med skuggstreck, som stodo

ungefär på samma linie med den tidens träsnitt, antog kopparsticket efter hand

det utseende, som nutidens gravyrer ega; figurerna utarbetades fullständigare,

och häruti hade italienarna föregått med exempel, samt erhöllo genom konst-

närligt anlagda och på olika sätt korsade, an starkare, än svagare linier denna

rundning, plasticitet, hvarigenom de först blifva afbildningar af verkliga

kroppsliga föremål. Man bemödade sig ej mindre att genom teckningen och

gravyren uttrycka skilnaden mellan de ämnen, som skulle afbildas, ja, till och

med mellan färgerna. Men härigenom blef äfven konstens teknik mycket

svårare, och graveringen i koppar kunde ej längre af målarna drifvas som en

bihandtering eller ett medel att omedelbart på plåten utkasta sina idéer.

Målarna lade derför ifrån sig grafstickeln och grepo till den lätthandterligare

radernålen, och sålunda hafva i synnerhet de nederländska målarna i l7:e

århundradet efterlemnat ett mycket stort antal snillrikt tecknade och mer

eller mindre utförda etsningar. Några af de förnämsta af dessa mästare äro

Rembrandt, Adr. van Ostade, Jacques Ruysdael, Paul Potter m. fl.

I början af l7:e århundradet hade äfven den berömde Rubens kraf-

tigt inverkat på det egentliga kopparstickets utbildning; men det var i syn-

nerhet fransmännen, som, med Jacques C allo t i spetsen, gåfvo det den full-

ändning, det nu erhöll.

I l7:e århundradet uppkom i Tyskland ett nytt maner, den så kallade

svartkonsten, hvars uppfinning tillskrifves den hessiske öfversten Ludwig
von Si egen. Hans äldsta kopparstick i detta maner bära årtalet 1642.

Under loppet af 18:e århundradet syselsatte sig äfven engelsmännen

mycket med kopparstickets konst, men äfven här eftersträfvade de i allmän-

het mera teknisk virtuositet än djupare uppfattning.

I Italien är det Giovanni Volpato, Raffaelle Morghen, Pietro Bettel-

lini, Pietrö Anderloni och Pietro Fontana, som hafva de största ansprå-

ken på omnämnande, medan i Tyskland namnen D. Chodowiecki och Rie-

dinger genom sina många förträffliga kopparstick lefva i godt minne.

Yi kunna ej här inlåta oss på någon framställning af konstprinciper eller

något försök att visa, hvilka förändringar dessa under tidernas lopp och i

olika länder genomgått. Lika litet ligger det i vår plan att uppräkna de

många namn af god klang, som vår tids kopparstickarkonst har att uppvisa.

En blick på deras verk är tillräcklig att hos oss befästa den glada öfver-

tygelsen, att i denna, som i alla andra grenar af konsten, det menskliga fram-

åtskridandet visar sig i en ej blott allt renare, utan äfven allt allmännare

uppfattning af det verkligt sköna.

Konstens teknik. Kopparstickarkonsten sönderfaller i två hufvuddelar,

hvaraf den ena omfattar teckningens uppritande på plåten, den andra utar-

betningen af de särskilda partierna. Medan den förra operationen nästan
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alltid sker på samma enkla sätt medelst ett på baksidan lätt affärgande pap-

per, ges det för det andra, långt vigtigare arbetet en stor mängd förfarings-

sätt, som stundom användas hvart och ett för sig, men ofta äfven i förening

med hvarandra.

Såsom enkla maner kunna nämnas: 1) ar-

betet med grafstickeln, liniemaneret; 2) punk-

teringskonsten; 3) rader- eller etskonsten; 4)

svartkonsten; 5) aquatintamaneret.

Alla andra förfaringssätt, under hvad

namn de än uppträda, äro antingen endast

modifikationer eller föreningar af några bland

dessa maner.

Ett hufvudvilkor för kopparstickaren är

en jemnt fördelad, ej för stark dager. Han
arbetar derför vid fönstret, men bakom en

skärm af oljadt papper, såsom vår titelplansch

utvisar. Det behöfver väl knapt nämnas, att

teckningen, liksom vid skärandet i trä, måste omvänd uppritas på plåten.

Men dessförinnan måste plåten på det finaste slipas och poleras, ty de minsta

ritsor synas i trycket och mindre polerade ställen antaga lätt en ton, som ej

är gynsam för effekten af det hela. Dessa förberedelser gälla för alla de olika

maneren, med undantag af svartkonsten, der plåten ej poleras, utan tvärtom

»uppruggas».

Fig. 551. Plåtens anrökning.

Fig. 552. Kadernål.

Grafstickelsmaneret eller kopparsticket i inskränktare bemärkelse
är det svåraste

maneret och kan i

först efter lång-

varig öfning med
framgång utöfvas. Härvid ingraveras med grafstickeln hela teckningen för-

djupad i den blanka kopparplåten, sedan man förut lätt uppdragit teckningen

derpå. Detta förarbete sker ungefär på samma sätt som raderingen. Man
öfverdrager den för ändamålet uppvärmda plåten med etsgrund, en tunn, af

hvitt vax, asfalt och mastix sammansatt hinna,

och anröker henne, sedan hon svalnat, öfver ett

vaxljus (se fig. 551), hvarefter teckningen an-

bringas i röd färg. Teckningens linier blifva nu

med en skarp stålnål, radernålen (fig. 552), så

fördjupade, att spetsen genomskär den svarta ets-

grunden och äfven något intränger i kopparn. Etsgrunden borttvättas der-

efter med terpentinolja, men bilden qvarstår i fina drag på plåten. Nu bör-

jar det egentliga graveringsarbetet. Härtill begagnar man sticklar af olika

former, till en del liknande de inom träsnideriet använda. Sjelfva förfa-

randet härvid består deruti, att den i mer eller mindre lutande riktning mot

Fig. 553. Handlaget vid

graveringen.
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plåten stälda grafstickeln (se fig. 553) skjutes som en plog framåt; skola

längre krökta linier inristas, skjuter man äfven tillika med venstra handen

plåten mot stickeln. Vid hvarje sådan ristning medtager stickeln ett tråd-

artadt, trekantigt filspån, som genast ringlar ihop sig och stundom kan ha

finheten af den finaste spindelväf. En god stickelföring förvärfvas endast

genom mycken öfning och fordrar ej blott en stadig, utan äfven en lätt hand.

Den öfvade konstnären ristar sällan fel; nybörjaren händer det deremot

så mycket lättare. Till utplånande af ett sådant felskuret ställe begagnar

Fig. 554. Facsimile af ett porträtt i grafstickelsmaner.

man sig, när ristningen är mycket grund, af polerstålet; är hon deremot dju-

pare, måste hela stället borttagas med skafjernet, tills man åter erhållit en

ren yta, som derefter genom hamring på baksidan bringas i fullkomlig jemn-

höjd med det öfriga. Skafjernet har utseende af en liten treeggad, mycket

skarp dolk och begagnas äfven för att borttaga de skarpa kanterna efter

ristningen.

Kopparstickaren är af alla kopierande konstnärer den friast och sjelfstän-

'digast skapande, ty om han också skall återgifva en bild, föreskrifver honom



GRAFSTICKELSMAKERET. 635

dock ingen detaljerna vid utförandet. Det lemnas uteslutande åt honom sjelf

att bestämma, huru han skall åstadkomma de på olika sätt korsade och krökta

iinierna, som än äro tjocka och tätt hopade, än fina, glesa och småningom

förlora sig i de allra finaste drag, huru han härmed skall frambringa hållning,

harmoni, perspektiv och allt annat, som man fordrar af en god bild, äfvensom

huru han genom blotta linier och punkter skall kunna eftergöra och uttrycka

kläde, sammet, siden, trä, hull, glänsande metaller o. s. v.

En föreställning om, huru ett med grafstickeln utfördt kopparstick ser ut,

ger oss fig. 554. På denna afbildning äro alla de linier, som koppargravören
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med sin grafstickel inarbetat i plåten, noga återgifna i träsnitt, hvarigenom

äfven detta senare i och för sig blifvit ett konstverk, som ej mindre förtjenar

vår beundran.

I motsats härtill visar fig. 555 en trogen afbild af två uttrycksfulla ka-

raktershufvuden, kopior af en etsning af Boissere, hvartill vi strax få till-

fälle att återkomma.

Till de finaste och mjukaste partierna använder kopparstickaren jemte

stickeln äfven radernålen, hvilken i de fall, då hon ej begagnas på etsgrun-

den, utan omedelbart på den blanka kopparn, får namnet den kalla nålen.

Tilläggas bör emellertid, att de kopparstick, som endast frambringas på detta

sätt, ej äro synnerligt många; vanligen underlättar gravören sitt arbete der-

igenom, att han med etsning utför det första arbetet och sedan med grafstic-

keln ger det fulländning. Ju färre etsade och ju flera graverade linier

ett kopparstick företer, desto högre

uppskattas det* af konstkännaren, när

det för öfrigt uppfyller alla fordringar

på ett godt konstverk.

En konstnär af alldeles eget slag

är skrift gravören. Han har meren-

dels blott inlärt denna gren och utar-

betar allt på fri hand i blanka me-

tallen, endast med användande af några

hjelplinier och en föregående lätt rist-

ning med radernålen.

Punkteringsmaneret är det an-

dra endast for hand utförda maneret.

Det söker åstadkomma dagrar och

skuggor genom mer eller mindre tätt

stående punkter, som inslås eller in-

tryckas i plåten. Då kopparsticket

utgick från guldsmederna, arbetade

Fig. 556. Kaderad, men ännu ej etsad kopparplåt, mail i början med den Spetsiga guld-

,
smedshammaren eller med punsar; se-

dermera använde man ruletten, ett instrument, som består af ett handtag,

hvari ett litet fint sågtandadt stålhjul är infogadt på samma sätt som i en

sporre. Man kan med detta maner åstadkomma stor mjukhet, men föga kraft.

Man låter derför äfven stundom grafstickeln afhjelpa denna brist och punk-

terar då blott sådana partier, der hullet skall återgifvas, medan det öfriga

utföres i liniemaner. En tid brukade man äfven, för att gifva sådana koppar-

stick större mjukhet, trycka dem med röd eller brun färg. Genom blandnin-

gen af korslinier och punkter kunna äfven vackra effekter åstadkommas.

Etsningen eller raderingen uppfans, såsom vi redan nämt, af Albrecht
Diirer, men har sedan dess mycket fullkomnats. Detta maner leder så till
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vida fortare till målet, som arbetet med stickeln derigenom helt och hållet

eller till största delen inbesparas, emedan skedvattnet i dess ställe åstadkom-

mer de fördjupade linierna. Men resultatet blir dock äfven ett helt annat, ty

en etsad linie kan af ett öfvadt öga lätt skiljas från en graverad, som är

jemnare och finare.

En plåt, som skall etsas, öfverdrages på det redan nämda sättet med en

syran motstående etsgrund af vax, asfalt och mastix, och sedan teckningen

blifvit härpå öfverflyttad, böljar raderingen. Detta arbete utföres med den

spetsiga stålnålen och, när så behöfves, äfven med bredare instrument. Det

är härvid ej nödvändigt, att raderinstrumentet intränger i kopparn, utan till-

räckligt, om det blott helt och hållet genomskär etsgrunden, så att kopparn

står ren och blank i de linier, som skola etsas, såsom fig. 556 utvisar. Detta

arbete är en vanlig teckning, och en god pennritare gör sig snart dermed

förtrogen. Ritar han miste på något ställe, behöfver han endast öfverstryka

det felaktiga stället med en pensel, doppad i täckfernissa, låter den torka

och börjar så på nytt igen.

Så snart teckningen är verkstäld, bör-

jar den svåraste delen af arbetet, ets-

ningen. Plåten förses för det ändamålet

med en påklibbad kant af vax och öf-

vergjutes derefter med skedvatten (fig.

557). Så enkelt detta än synes, fordrar

det dock mycken öfning och noggrann

kännedom om materialen, hvarmed man
arbetar, innan man med någorlunda sä-

kerhet kan räkna på ett godt resultat.

An ligger orsaken till misslyckandet hos

kopparn, än hos syran, än hos etsgrun-

den; till och med luftens tillstånd utöfvar ett väsentligt inflytande. En märk-

värdig, ej lätt förklarlig omständighet är, att för litet syra gerna har till följd,

att strecken bli breda och grofva, medan etsningen, om man låter syran stå

ungefär tumshögt öfver plåten, blir mycket bättre, jemnare och djupare.

Blandningsproportionen är ungefär två delar vatten och en del salpetersyra.

Sedan etsvattnet fått verka ungefär fem minuter, äro linierna redan temligen

angripna och fördjupade, och sedan syran blifvit afhäld, får plåten ungefär

det utseende, som fig. 558 utvisar. Han öfverspolas nu med vatten och tor-

kas. Luftpartierna äro redan tillräckligt starka, men förgrunden ännu allt

för svag. Alla ställen, som ej vidare skola angripas af etsvattnet, öfverstry-

kas med täckfernissa, och plåten visar sig nu med det utseende, fig. 559 före-

ter. När grunden hunnit blifva riktigt torr, kan man hälla på mera sked-

vatten och låta det verka i fem minuter. Plåten skulle nu i aftryck se ut

som fig. 560, men som skuggor och dagrar ännu ej äro tillräckligt utpräg-

lade, upprepas etsningen och täckningen fem till sex gånger, tills de starka-

ste skuggorna blifvit tillräckligt fördjupade, då bilden får det utseende, som

557. Etsningsapparaten.
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lig. 561 utvisar. Ställen, som ännu ej äro tillräckligt starka och skärpa*

kunna slutligen bättras med grafstickeln, hvaremot sådana, som blifvit för

djupa, kunna med polerstålet något nedtryckas för att få en ljusare ton. Se-

dan plåten blifvit färdigetsad, utarbetas han stundom ytterligare med rader-

nålen, maskinen eller något annat maner för att erhålla lufttoner m. nu

Fig. 562 och 563 visa aftryck af en sådan plåt, den förra efter etsningen,

den senare, sedan med maskinens tillhjelp en starkare skuggning blifvit an-

bragt.

^5gP —~^ij^
Fig. 558. Fig. 559.

Fig. 560. Fig. 561.
Etsad plåt i olika skeden af utarbetning.

Raderings- och etsningsmaneret är det beqvämaste framställningssättet

på koppar. Det gör visserligen mindre effekt än de andra maneren, men
uppfyller dock alla fordringar på trohet i framställningen, riktighet i teck-

ningen samt karakter i uttrycket. I synnerhet kunna landskapsstycken på
detta sätt återgifvas med en hög grad af fullkomlighet. Fig. 564 är en så-
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Fig. 562. Efterbildning i träsnitt af en etsad plåt.

N. UAMÅBRT s c,

• Fig. 563. Samma plåt ytterligare utarbetad med maskin.

dan etsad landskapsbild, medan fig. 555 i ett par etsade hufvuden af Boissere^

här utförda i träsnitt, visar etsningens förmåga af karakteristisk behandling.
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Svartkonsten. Alldeles olik de nyss beskrifna maneren är den så kal-

lade svartkonsten. Inom detta maner utarbetas ej det svarta i det hvita,

utan tvärtom det hvita ur det svarta. Kopparplåten bearbetas här så länge

med den ofvan nämda ruletten, tills han får ett ruggigt och sammetsartadt ut-

seende och vid aftryckning på papper ger en fullkomligt svart yta. På den

sålunda behandlade plåten uppritas nu teckningen, och med ledning af denna

utjemnas med skafjernet alla ställen, som skola blifva hvita, medan halfskug-

gorna, allt efter den effekt man Önskar åstadkomma, lemnas mer eller min-

dre ruggiga.

Ehuru detta förfaringssätt, såsom vi redan nämt, redan 1463 uppfans, har

det först i en nyare tid och genom engelsmännen blifvit bragt till en högre

fulländning; nästan alla mera framstående konstnärer i detta maner tillhöra

England. Nu mera är

det dock föga i bruk.

Sitt namn har det fått

af den i dess bilder

förherskande svarta

färgen. Det medger

en mycket hastig be-

handling och egnar sig

i synnerhet för sådana

framställningar , der

starka ljuseffekter sko-

la anbringas. Skarpa

konturer och större

omvexling i skugg-

ningen kunna dock

ej derigenom åstad-

kommas.
Fig. 564. Efterbildning i träsnitt af ett etsadt landskap.

Aquatintamaneret. Slutligen ha vi äfven att omnämna ett annat maner,

som nu mera föga användes, men förr frambragte en mängd vackra alster,

hvaraf många ännu pryda samlingarna och gallerierna. Det är tusch- eller

aquatintamaneret. Det synes ha blifvit uppfunnet i medlet af 18:e århun-

dradet och af flera på samma gång. Nästan alla konstöfvande nationer ha

att uppvisa framstående mästare i detta maner.

Förfaringssättet dervid är hufvudsakligen följande. Sedan konturerna af

en bild blifvit inetsade och plåten åter rengjord, inlägges han i den så kal-

lade stoftlådan, der han så jemnt som möjligt öfverpudras med ett lager af

finmalen harts (mastix eller kolofonium), hvarpå han uppvärmes öfver en

sakta koleld, då de särskilda stoftpartiklarna ansmältas. De lemna nu emellan

sig öppningar, hvarigenom skedvattnet sedermera kan inverka på kopparn.

Kornets finhet beror så väl af hartsstoftets finhet som af uppvärmningens lång-

varighet och styrka. Vid en svag uppvärmning blir nämligen kornet finast,

vid stegrad värmegrad deremot allt gröfre. Den på detta sätt grundade plå-



STÅLSTICKARKONSTEN. 641

ten har nu att genomgå samma följd af etsningar, som vi redan vid rade-

ringsmaneret lärt känna. Ställen, som skola förblifva helt och hållet hvita,

öfverdragas naturligtvis redan före första etsningen med täckfernissa; de

otäckta ställena erhålla genom den första etsningen den ljusaste skuggningen,

tills genom flera gånger upprepad täckning och etsning plåten är färdig. De
lätta öfvergångarna åstadkommas med skafjernet och polerstålet. Aquatinta-

maneret egnar sig synnerligt till efterbildning af i tusch eller sepia laverade

arbeten, i synnerhet der effekten mera skall åstadkommas genom hufvudmas-

sor än genom utarbetade detaljer.

Den omständigheten, att dessa plåtar, trots det myckna derpå nedlagda

arbetet, ej gifva rätt goda aftryck, torde väl vara förnämsta orsaken till, att

detta vackra maner på senare tiden blifvit nästan helt och hållet öfvergifvet.

Det samma gäller om er ay o n maneret, som 1756 uppfans af J. C. Fran-
gois och i efterbildning af pennritningar åstadkommit utmärkta saker. För-

faringssättet dervid består sannolikt i en förening af de båda sistnämda

maneren.

Stålstickarens konst skiljer sig från koppargravörens endast derigenom,

att hon arbetar i ett annat material, som genom sin egendomlighet medgifver

användandet af vissa fördelaktiga operationer. Den första behandlingen är

alldeles enahanda med den vid kopparsticket öfliga.

Stålstickets historia går ej långt tillbaka. Väl begagnade man redan

länge för samma ändamål jern- och stålplåtar i stället för sådana af koppar,

men det är dock först sedan 1820, då Héath i England upptäckte sättet att

genom stålets dekarbonisering, d. v. s. borttagande af dess kolhalt, uppmjuka

eller bringa det i ett tillstånd, hvari det lättare låter behandla sig, och om-
vändt att efter fulländad bearbetning genom ett annat kemiskt förfarande,

karbonisering, återgifva det dess förra kolhalt och dermed dess hårdhet —
det är först efter denna tid vi kunna anse uppfinningen af stålsticket, i den

mening vi gifva detta ord, verkligen gjord.

Såsom vi redan anmärkt, lämpa sig stålplåtarna genom sin hårdhet

särdeles väl till utförande af utomordentligt fina arbeten, liksom vi äfven sett,

att med en sådan plåt kan tagas ett långt större antal aftryck än med en kop-

parplåt. Med de senare kan man, om de äro väl graverade, på sin höjd åstad-

komma 1500 goda aftryck; de följande blifva allt svagare och otydligare.

Af en etsad plåt kan man endast taga vid pass 500 goda aftryck. Stålplå-

tarna etsas nästan uteslutande, och stickel användes sällan dervid. Ehuru

förfaringssättet vid stålsticket i allmänhet är det samma som vid kopparsticket,

förekomma dock några skiljaktigheter, som ha sin grund i stålets särskilda

natur. I synnerhet visar sig en skilnad i etsmedlet. Jernet, och ännu mera

stålet, är mycket känsligare för syror än kopparn, hvilket gör det vanliga

skedvattnets användning omöjlig *). Man har på mångfaldigt sätt sökt utfinna

*) Stål är jern i kemisk förening med kol. Häller man en droppe syra på blankt stål,

uppkommer en svart fläck, då syran endast angriper metallen, men ej kolet.

Uppfinningarnas bok. I (u. 2). 41
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e.tsmedel, som mildare, men likväl lätt och säkert inverka på stålet, och en-

gelsmännen drefvo länge ett verkligt hemlighetskrämeri med sina olika ets-

vatten. Nu mera äro mångfaldiga, mycket olika sammansättningar kända och

förordade. Dessa sammansättningar innehålla föga eller ingen fri salpeter-

syra, men i stället ofta ättik- och vinsyra, alkohol och åtskilliga andra ämnen,

flera äfven metallsalter, i synnerhet koppar-, qvicksilfver- och siifversalt.

Användningen af dessa senare ämnen har i förevarande fall sin goda grund,

ty de inverka äfvenledes som etsmedel på jernet, ehuru mindre kraftigt än

de fria syrorna. Jernet har nämligen, alldeles som zinken, ehuru ej i samma
grad, egenskapen att sönderdela metallsalter, d. v. s. det borttager syran ur

det upplösta saltet, oxiderar sig dermed och qvarlemnar den i saltet ursprung-

ligen innehållna metallen som ett fint slam. Då här sålunda en dubbel pro-

cess eger rum och syran blott småningom kan inverka på jernet, i samma mån
hon sjelf blir fri från sin förra förening, fortgår etsningen jemnt, men ändock

hastigt nog; hela processen kan mätas med minuter. Ett nytt godt etsmedel

har man funnit i en lösning af jod i jodkalium. Det bildar på plåten jod-

jern, som mycket hastigt förvandlas till jernoxid.

Af det nu sagda inses lätt, att stålet vid etsningen ej, som kopparn, upp-

löses rent, så att man genom etsvattnet kan se, huru arbetet fortgår, utan att

här tvärtom bildar sig en återstod af kol, oxid eller metallslam, som samlar

sig i de raderade strecken och efter korta mellantider måste genom afskölj-

ning bortskaffas. Man har för. öfrigt äfven för etsningen i koppar sökt åstad-

komma medel, som verka säkrare, lugnare och beqvämare än den sedan gam-

malt begagnade salpetersyran, och ganska ändamålsenligt har i detta hän-

seende ett etsvatten befunnits, som är en blandning af mycket vatten, salt-

syra och upplöst klorsyradt kali. Då saltsyran nämligen småningom sönder-

delar detta salt, frigöres klor, som angriper och upplöser metallen. I stället

för lukten af den skadliga salpetersyrade gasen, som vid etsningen med sked-

vatten är oundviklig, utvecklar sig här endast en svag, långt mindre obehaglig

klorlukt.

Att stålet genom glödgning låter uppmjuka sig och derefter genom flera

olika medel kan bringas att återtaga sin förra hårdhet, är ett väl kändt för-

hållande, som vi redan omnämt. Inom stålgravyren begagnar man sig nu af

denna dess egenskap på det sätt, att man etsar i den uppmjukade plåten,

men trycker med honom först sedan han hårdnat igen. Härigenom har det

blifvit möjligt att mångfaldiga plåten sjelf, en metod, som dock endast låter

använda sig på plåtar, som ej öfvergå en viss storlek, och äfven då ej rätt

egnar sig för egentliga bildverk, men deremot för sedeltryck är ganska

lämplig.

Lägger man på en bearbetad och hård plåt en mjuk, ograverad stålplåt

och låter båda under starkt tryck gå mellan ett par valsar, eller utelemnar

man helt och hållet den öfre plåten och i stället gör den öfre pressvalsen af

mjukt stål, skall i båda fallen en upphöjd motbild af originalplåten aftrycka

sig på plåten eller valsen. Göras nu dessa i sin tur hårda, skall man med
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dem kunna trycka på andra mjuka plåtar och derigenom åstadkomma, att

dessa få en förvillande likhet med den ursprungliga etsade plåten och, se-

dan de hårdnat, liksom denna kunna begagnas att taga aftryck med. En
annan, mindre våldsam kopieringsmetod är den så kallade si de ro gr afin,

som dock ännu synes vilja insvepa sig i en viss hemlighetsslöja, åtminstone

beträffande den »ytterst fina och känsliga massa», som i mjukt tillstånd an-

bringas på den graverade plåten, antager dennas allra finaste linier och seder-

mera tjenar till bas för en operation, hvarigenom stålplåten medelst den gal-

vanoplastiska apparaten får en tvillingsyster af koppar.

Aftryckningen af koppar- och stålplåtarna sker ungefär på samma sätt,

och derom är blott föga att säga. Färgen består hufvudsakligen af samma

Fig. 565. Koppartryckeri med handprees.

delar som boktryckssvärtan, nämligen fernissa och kimrök; han är blott lö-

sare och smidigare. Han ingnides väl i alla plåtens fördjupningar, hvar-

efter det öfverflödiga borttages med en lapp och plåten väl putsas och po-

leras med slammad krita. Det sista och bästa polermedlet är och blir dock

alltid den knutna handen, och öfvade tryckare förstå så väl begagna henne,

att de kunna trycka med ton, det vill säga låta kopparn behålla en lätt

anstrykning af svärta, som ger bilden ett fylligare och varmare utseende.

Slutligen betäckes plåten med det lätt fuktade papperet och införes mellan

koppartryckspressens med flanell öfverdragna valsar, hvarefter aftrycket är

färdigt och insvärtningen börjar på nytt. Färgens mottagande på plåten och

återgifvande på papperet ske lättare och fullständigare under inflytande af
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värme, hvarför man merendels också låter plåten under insvärtningen ligga på

en rost öfver koleld.

Den gamla koppartryckspressen, hvaraf fig. 565 ger en afbildning, hade

en ännu enklare konstruktion än sin frände den gamla boktryckspressen.

Emellertid har man på senare tid äfven börjat tillverka den förra af jern,

hvarigenom han ej blott blifvit varaktigare och mera rumbesparande, utan äf-

ven kan åstadkomma bättre arbete. Drifven med ånga, skulle han lätt kunna

stegra sin alstringsförmåga till det tio-, ja, tjugudubbla, om menniskohanden

blott hunne verkställa insvärtningen lika fort, som han sjelf hinner trycka.

Surrogat för koppar- och stålsticket. De under denna rubrik hörande

konstmedel kunna hänföras till två väsentligt olika klasser, af hvilka den ena

endast sätter ett annat material i kopparns och stålets ställe, medan den

andra söker med ett alldeles eget förfaringssätt utan tillhjelp af gravering och

etsning åstadkomma samma resultat som koppar- och stålsticket.

De material, som jemte kopparn och stålet kunna användas till motta-

gande af fördjupade bild- eller skriftverk, äro zink, tenn och glas. Zinko-
grafin fann i sina tidigare år i synnerhet i Hermann Eberhard en flitig ut-

öfvare, som på denna metall sökte tillämpa alla kopparstickets och sten-

tryckets maner. I synnerhet låter hon med fördel använda sig vid raderin-

gar och pennteckningar, om också etsningen, i anseende till zinkens stora

känslighet för syror, här fordrar en särskild inöfning. Flera i zinktryck ut-

förda bildverk, t. ex. Stuarts Antiquities of Athens, innehålla många lyc-

kade blad. Zinkens stora prisbillighet i jemförelse med kopparn blir i syn-

nerhet vid större arbeten en fördel af ej ringa vigt, hvartill kommer, att

zinkplåtarna äro utomordentligt varaktiga, sedan de en gång betäckt sig med
ett glasartadt oxidlager, en process, som genom användande af alkalier kan

påskyndas. I stället för kopparn synes dock zinken nu mera ingenstädes

begagnas; det är endast som surrogat för den litografiska stenen, han ännu

har någon betydelse.

Att man på tenn kan gravera ganska goda konstsaker, i synnerhet kon-

turteckningar, äfvensom att aftrycken af tennplåtarna ega en egendomlig

mjukhet, bevisa några äldre planschverk, som ännu finnas i behåll. Nu för

tiden användes dock tennet blott för en enda konstgren, nämligen grave-

ring af musiknoter, der det spelar en mycket betydande rol. Yi skola

derför ett ögonblick uppehålla oss vid denna industrigren. Notstickaren, som

äfven måste vara skicklig i handterandet af stålpunsen, mottager sin plåt

blankpolerad och i fullfärdigt skick från gjutaren. Han mäter och utmärker

nu derpå rned passaren notradernas läge och afstånd, förprickar helt lätt en

dubbellinie till ledning för sig vid textens inslående och upplinierar derefter

med en skarp stålrostral notlinierna. Sedan den skarpa kant, som härvid

uppkommer, blifvit med skafjernet borttagen och plåten med polerstålets till-

hjelp återfått sin fulla jemnhet, uppritar han derpå hela musikstycket, hvar-

efter inslagningen börjar. För detta ändamål har han ett helt förråd af stål-
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punsar, som visa öppna och slutna hufvuden, klaver, kors och andra förteck-

ningar, paustecken m. m. samt slutligen för texten hela det latinska alfabetet

i upphöjd gravyr. Dessa stämplar sätter han nu på livar sitt behöriga ställe

och indrifver dem med ett hammarslag i metallen, en operation, som för en

skicklig och van arbetare går ganska fort. Ar allt, som på detta sätt låter

utföra sig, verkstäldt, utarbetas återstoden med grafstickeln. På detta sätt

tillkomma nu taktstrecken, hufvudenas skaft med sina bihang, de olika bå-

garna m. m. De af grofva räta linier bestående tecknen, såsom förenings-

Iinier*a mellan noterna i samma grupp, hela och halfva pauser, klämmer o.

s. v. utarbetas med en bredstickel. Sedan allt detta är verkstäldt och alla

märken och hjelplinier med polerstålet blifvit borttagna, tages ett profafdrag

och läses ett korrektur, hvarefter de fel, som möjligen kunnat insmyga sig,

rättas. Ligger felet ej mycket djupt, såsom vid graveringsarbetet vanligen är

fallet, kan det borttagas med skafjernet, hvarefter man medelst ett hammar-
slag på plåtens baksida bringar det utplånade stället i jemnhöjd med plåtens

yta och ingraverar det riktigare tecknet. Plåtens aftryckning sker alldeles

som vid tryckning af kopparstick.

På denna punkt befann sig nottrycket, ända till dess C. G. Roders be-

römda ofiicin i Leipzig deri införde en alldeles ny faktor: den litografiska

maskinpressen och dermed möjliggjorde en tillverkning i massa och en billig-

het i pris, som öfver hela verlden spred upplagor af de musikaliska klassi-

kerna, sådana som edition Peters, och satte hvar enda byskolmästare i

stånd att med sina små tillgångar skaffa sig ett klassiskt musikaliskt bibliotek.

Notskrifvarna gjordes öfverflödiga af Roder, liksom de afskrifvande munkarna
af Gutenberg.

Och huru har han lyckats åstadkomma detta? Helt enkelt derigenom,

att han utbytt koppartryckspressen och den vanliga litografiska pressen mot
den litografiska maskinpressen och deri trycker med en sten, på hvilken ett

aftryck af tennplåtarna blifvit genom öfvertryck anbragt. Att de röderska

nottrycken, oaktadt den otroliga hastighet, hvarmed de utföras, och sin ej

mindre otroliga prisbillighet, hvad elegans, tydlighet och noggranhet beträffar,

uppfylla alla önskningar, bevisa de beställningar, som till officinen ingå, icke

blott från Tyskland, utan äfven från Frankrike, England, Amerika och öfver

hufvud från hela den sjungande och spelande verlden, samt oupphörligt göra

nya utvidgningar nödvändiga.

Af de 14 maskinpressar och 20 nottryekshandpressar, som för närvarande

äro i gång, tryckas årligen inemot 75 millioner notsidor, hvartill åtgå omkring

1300 balar papper. 66 notgravörer lemna de dertill erforderliga plåtarna,

125 stycken om dagen; årligen gjutas för detta ändamål 600—700 centner me-
tall. Endast af titlar tryckas årligen omkring 1500; för detta ändamål samt

för öfvertrycken äro 16 stentryckspressar i gång. Inalles syseisätter detta enda

nottryckeri vid pass 220 arbetare, konstnärer, korrekturläsare o. s. v., och

likväl har det först för tre år sedan firat sitt tjugufemåriga jubileum: 1846

började Roder sin affär med en enda lärling.
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Ännu oförstörbarare än stålet och derjemte renare till sin massa är

glaset. Afven detta ämne ha de grafiska konsterna sökt taga i sin tjenst»

De första lyckade försöken i denna väg gjordes af professor Böttcher i

Frankfurt am Main och dr Bromeis i Hanau. Sedan deras arbeten och ex-

periment blifvit offentliggjorda, ha vi sålunda äfven att anteckna en hyalo-

gr afi (glasetsningskonst, glastryck). Att man ej med grafstickeln, utan en-

dast medelst etsning med flusspatsyra kan bearbeta glaset, var redan bekant.

Man lägger antingen en grötartad blandning af fint pulveriserad flusspat och

svafvelsyra på den med etsgrund täckta och raderade plåten, eller uppvärmer

man denna blandning och utdrifver på detta sätt syran i form af ångor, som

man bringar i beröring med den deröfver lagda plåten. I båda fallen an-

etsas de otäckta delarna af glaset. De första glastrycksprofveii öfverraskade

genom sin utomordentliga finhet och sin alldeles egendomliga, ur glasets na-

tur härledda ton. I synnerhet taga sig guillocheringsmaskinens arbeten för-

träffligt ut i glastryck. Glasets skörhet utgör visserligen en olägenhet; men
denna kan dock betydligt minskas genom plåtarnas tillbörliga tjocklek och

måttliga dimensioner, genom den största möjliga noggranhet i tryckvalsarnas

form samt deras beklädande med ett öfverdrag af ylle, äfvensom genom den

största uppmärksamhet vid tryckningen, och under dessa förutsättningar kan

man med glaset taga otaliga aftryck. För öfrigt har man på statstryckeriet

i Wien försökt taga kopior deraf på galvanisk väg, och dessa försök ha slagit

så väl ut, att till och med glasytans ton meddelar sig åt det på papper tagna

aftrycket.

Som ett försök att ersätta, ej kopparn, utan kopparstickaren sjelf, kan

först och främst nämnas stylografin, som användes till återgifvande af ori-

ginalpennritningar, men föga öfvas. Enligt beskrifningen tecknar eller ritsar

konstnären i en mjuk grund, hvilken naturligtvis måste vara anbragt på en

metallplåt. Plåten är svärtad och täckgrunden lätt försilfrad, så att bilden,

liksom ett aftryck på papper, visar sig svart på hvitt. En galvanisk kopia

af denna plåt visar bilden upphöjd, medan en kopia af denna åter framställer

honom fördjupad och för öfrigt är en trogen afbild af originalplåten. Allt,

hvad tecknaren inarbetat i denna, återfinnes här och kan medelst koppartrycks-

pressen öfverflyttas på papper.

Egendomligare och mera betydande är den af professor Kobell i Mim-
enen uppfunna vackra galvanografin, som ger den tecknande konstnären

det friaste fält och ej fordrar den minsta gravering eller radering, utan är

ett slags måleri. Också är galvanografin mer än ett blott surrogat för kop-

parsticket, ehuru hon till sin effekt erinrar om kopparstickets tuschmaner;

hon är en sjelfständigare konst, som kan åstadkomma skuggeffekter, hvilka

kopparsticket med alla sina maner ej kan uppnå. På en polerad eller, ännu

bättre, svagt försilfrad kopparplåt uppritar konstnären sin bild, sådan han

skall visa sig på papperet, och utför honom sedan fullständigt med penseln.

Han använder härtill en mycket tjock, för vattnet ogenomtränglig tusch och

täcker dermed starkast de partier, som skola visa sig mörkast, söker med
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andra ord upphöja dem öfver metallytan. Sedan bilden sålunda blifvit full-

ändad, torkad och genom försilfring gjord ledande, ombesörjer den galvaniska

strömmen allt det öfriga. Der kopparfällningen utbreder sig öfver de oteck-

nade ställena, är hon lika blank som plåten sjelf; i bildytorna deremot visar

hon sig mer eller mindre fördjupad, matt och ruggig, är således särdeles eg-

nad att fasthålla den ingnidna färgen. Den egentlige kopparstickaren har nu

naturligtvis full frihet sig lemnad att med sina instrument ytterligare be-

arbeta den galvaniska plåten för att anbringa kraftigare skuggor och finare

detaljer. Men det ges ännu en annan, mera sammansatt galvanografisk me-

tod, hvars förfaringssätt är hufvudsakligen följande. Man graverar först, vare

sig i etsnings-, svartkonst- eller aquatintamaner, en fördjupad plåt och tager

härutaf en galvanoplastisk reliefplåt. Denna gör nu alldeles samma tjenst

som den blanka plåten, endast med den skilnaden, att en stor del af bilden

här redan är utarbetad på förhand. Reliefplåten göres nu färdig med tusch-

penseln, skafjernet och polerstålet och kommer sedan i den galvaniska appa-

raten för att i sin ordning gifva en motplåt, hvilken efter någon retuschering

af skuggpartierna är färdig till tryckning.

Till de nu nämda konstgrenarna skulle vi äfven med något fog kunna

räkna den intressanta uppfinningen af natursjelftrycket, der föremål med
en mera platt yta, t. ex. blad eller hela växter, såsom mossor, alger m. m.,

genom ett starkt tryck inpressa sina upphöjda partier i en guttaperka- eller

blyplatta, hvaraf tryckplåtar sedan tagas på galvanoplastisk väg. Denna

metod betecknar onekligen ett framsteg i konsten att åstadkomma fördjupade

tryckplåtar så till vida, som konstnärshanden dervid kan helt och hållet um-
bäras, då hon livarken tar tecknarens eller gravörens arbete i anspråk. Na-
tursjelftryekets praktiska värde synes dock, att döma af dess användning

hittills, vara temligen begränsadt, då dermed endast sådana föremål kunna

afbildas, som ha en mera afplattad yta. Emellertid ha på detta sätt, i syn-

nerhet medelst trycket i föremålens egna färger, afbildningar af en öfver-

raskande naturtrohet åstadkommits, och särskildt har det kejserliga statstryc-

keriet i Wien en tid egnat synnerlig omsorg åt metodens fullkomnande.
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Historia. — Aloys Senefelder. — Upptäckten af den litografiska kalkstenen. — Gleissner.

— Etsningen. — Den litografiska teckningsfärgen. — Anstalten i Mimchen. — Konstens sprid-

ning till Wien. — Hartl. — Von Aretin. — De första pressarna. — Senefelders öfriga uppfin-

ningar. — Konstens teknik. — Hennes kemiska grunder.

Litografin är en af vårt århundrades vackraste och intressantaste upp-

finningar. Hon är tillika en af de mest praktiska. Epokgörande för många
af literaturens och konstens grenar, har hon inom loppet af några få år åt

sig eröfrat ett betydligt område och på mångfaldigt sätt gjort sig nyttig, ja,

oumbärlig inom konsten och vetenskapen, i det dagliga lifvet, inom industrin,

handeln samt lyxens och modernas verld, och förskaffat många tusen idoga

menniskor deras uppehälle.

Hennes uppfinnare var en man, hvars personlighet och vexlingsrika lif

äro egnade att tilldraga sig hela vårt intresse. Han var en uppfinnarnatur.

Det var visserligen hård yttre nöd, som dref honom in på de tekniska försö-

kens bana, ett fält, som han utan alla medel och förstudier beträdde; men
nöden gör dock endast den till uppfinnare, som jemte ett outtröttligt tålamod

och ihärdighet eger något af detta ovägbara kapital, som, man må kalla det

hufvud, snille, uppfinningsförmåga eller hvad man behagar, ej blifvit många
förlänadt. Till dessa få hörde ostridigt Aloys Senefelder. Och sålunda

se vi då en ung man under de svåraste förhållanden bryta sig en alldeles ny
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bana och ej blott kalla till lif en konst, hvarpå ingen menniska förut tänkt,

utan äfven i alla hennes särskilda grenar så utarbeta denna konst, att han

lemnade sina efterträdare föga öfrigt att utbilda. Afven det hade han med

många uppfinnare gemensamt, att han skördade föga yttre lön för sina mödor,

att han mest arbetat för andra och hade mera obehag än glädje af sitt verk.

Ty han var ej något köpmansgeni: han kunde väl upptäcka en guldgrufva,

men tillgodogöra henne förstod han ej.

Menniskans benägenhet för det underbara drifver henne att omspinna de

flesta uppfinningars ursprung med ett sagolikt hölje, och så har det äfven gått

uppfinningen af litografin. Hon var dock, såsom vi strax skola se, alls icke

något alster af ögonblickets slump, utan har först efter långa och svåra mödor

blifvit bragt i dagen.

Senefelder var son till en skådespelare från Königshofen och föddes 1772

i Prag. Fadern blef sedermera anstäld vid hofteatern i Miinchen och flyttade

med sin familj till denna hufvudstad. Vill man i slumpens skickelse se en

mening, skulle man visserligen kunna göra det här, ty till Miinchen måste

stentryckets uppfinnare komma och här blifva bekant med solnhofenstenen,

om det skulle kunna bli någonting af hela saken. Aloys besökte med utmär-

kelse gymnasiet och derefter universitetet i Ingolstadt, der han studerade

juridiken. För denna synes han dock haft föga smak, ty efter sin återkomst

till Miinchen började han försöka sig som dramatisk författare och gjorde med
sitt förstlingsarbete rätt mycken lycka. Då han 1791 miste sin far, blef han

sjelf skådespelare och var under två år anstäld vid flera trupper i lands-

orten. Trött vid detta lif, ville han nu helt och hållet egna sig åt dra-

matiskt författarskap. Två eller tre af hans teaterstycken blefvo äfven

tryckta, men för de öfriga, hvarpå han grundat hela sin förhoppning, kunde

han ej finna någon boktryckare. Då föll han på den utan tvifvel djerfva

tanken att, oaktadt han ej egde de allra ringaste medel dertill, sjelf trycka

sina arbeten. Hans uppfinningsrika hufvud kom i verksamhet, och hans be-

undransvärda tålamod hade att bestå en mängd hårda prof.

För fattig att kunna skaffa sig ens så mycket stil, att han dermed skulle

kunnat uppsätta en sida, ville han först gravera sig stålstämplar för att der-

med inslå bokstäfver i trä eller något annat material, men fann snart, att han

ej var saken vuxen. Han intryckte nu vanliga stilar i en mjuk deg, stöpte

lack deröfver och erhöll sålunda en upphöjd stilform, som likväl var af allt

för ringa varaktighet att kunna användas, oafsedt det stora besvär, som
fordrades för att åstadkomma äfven några få rader. Härmed hade han dock,

utan att ana det, användt samma förfarande, som man följer vid stereoty-

pering, en då ännu okänd konst.

Naturligtvis öfvergaf Senefelder snart detta ofruktbara förfaringssätt för

att försöka andra utvägar. Han föll på den tanken att etsa sin skrift i

koppar. Att med etsgrund öfverdraga en kopparplåt, med en stålspets inrista

skriften och med skedvatten fördjupa den, allt detta var ju mycket enkelt

och måste gå för sig. Såsom hvarje konstnär vet, går det också verkligen
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för sig, men endast efter en teraligen lång lärotid och sedan många koppar-

plåtar blifvit forderfvade. Men Senefelder hade endast kunnat skaffa sig en

enda plåt, hvars styrka vid hvarje nytt försök blef så betänkligt förminskad,

att han med temlig visshet kunde på förhand beräkna det ögonblick, då han

skulle nödgas helt och hållet afbryta sitt arbete, ty han egde ej den minsta

utsigt att kunna köpa sig en ny plåt. Han grubblade derför oupphörligt på,

huru han skulle kunna finna ett ämne, som kunde ersätta honom den dyra kop-

parn, om också blott för en tid, till dess han hunnit förvärfva sig så mycken fär-

dighet i gravering och etsning, att han ej mer behöfde förderfva någon koppar.

Detta så ifrigt önskade material låg i ordets egentliga bemärkelse vid

hans fötter. Det var kalkstenen från Solnhofen, hvilken i Miinchen,

liksom i hela södra Baiern och länderna utmed Donau, sedan århundraden

begagnats till golf, fönsterplattor, grafstenar, bordskifvor m. m. Läsaren

skall i tredje bandet finna en afbildning och närmare beskrifning af detta

berömda kalkstensbrott. Den fina polityr, som denna stensort antager, kunde

ej undgå Senefelders uppmärksamhet. Han skaffade sig några små plattor

och började å nyo laborera, etsa och radera, men hade länge ingen aning

om sitt nya materials egenheter. En dag, då han som bäst är fördjupad

i sina experiment, kommer, berättas det, hans tvätterska. Hans pappers-

förråd är så medtaget, att han ej eger en lapp qvar att skrifva tvättnotan

på; han gör derför sina anteckningar provisoriskt på en nyss polerad sten,

och händelsevis med samma blandning af vax, tvål och kimrök, som han bru-

kade använda till etsgrund på sina plåtar. Då han efteråt omskrifvit tvätt-

notan på papper och skulle borttaga det skrifna från stenen, undrade han,

huru skriften skulle komma att se ut, om han sloge syra derpå. Han satte

genast sin ide i verket, och man kan tänka sig hans glada öfverraskning,

då han fann, att syran endast angripit de ställen, som lemnats fria, och att de

af täckfernissan skyddade bokstäfverna nu med ungefär ett korts tjocklek

höjde sig öfver stenen, liksom bilden på ett träsnitt. Han tog nu en färgboll

och insvärtade skriften, men då hon var obetydligt högre än stenen, blef

äfven den vid tryckningen svart, och han kunde ej få några rediga aftryck.

Senefelder fann dock å nyo på råd. Han tog nämligen en brädlapp, in-

smorde den med färg och lade den öfver stenen. Nu anfärgades endast bok-

stäfverna, och han lyckades få några temligen goda aftryck.

Efter många mödor och ansträngningar hade uppfinnaren nått ett re-

sultat, som för ögonblicket var honom nog. Det var dock, som man ser,

ännu ej den egentliga litografin, utan etsningen, hvartill stenen mycket litet

egnar sig, då i anseende till hans löshet bilden alltid måste blifva mycket

grof. Senare försök ha ännu ytterligare bevisat detta. Senefelder tänkte

använda sin nya konst i synnerhet till tryck af musiknoter, och det var också

det bästa han kunde göra, ty det då vanliga nottrycket var så fult, att han

ej behöfde frukta, att hans eget skulle sticka allt för bjert af deremot. Snart

hade han äfven skaffat sig tillräcklig skicklighet i detta arbete och lyckades

åstadkomma aftryck, som voro passabla nog. Hans högsta önskan var nu att
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kunna anlägga ett litet nottryckeri. Men hvar få penningar dertill? I denna

sin rådvillhet beslöt han till och med sälja det enda han egde — sin frihet»

Han ville ingå i armén som legokarl; den derför erhållna summan, 200 gul-

den, skulle vara tillräcklig att efter genomgången tjenstetid sätta honom i

stånd att anlägga ett tryckeri. Men äfven denna sista hjelpkälla uttorkar*

då han närmar sig henne: Senefelder är född i Böhmen, och de baierska

lagarna gifva endast landets egna barn tillträde till armén.

Slutligen beskärdes honom dock en vän och hjelpare i hofmusikern och

kompositören Gleissner. Senefelder föreslog denne att trycka några af hans

arbeten. Gleissner går in derpå och lemnar honom ett litet penningförskott.

Senefelder köper härför stenar och papper och tar ihop med arbetet. Han
hade då en gammal dålig koppartryckspress, som kostat honom sex hela gul-

den, och på denna tryckte han nu, i det han, alldeles som koppartryckaren*

lät stenen gå mellan ett par valsar. På detta sätt kunde han på fjorton

dagar trycka 120 exemplar af en samling sånger, komponerade af Gleissner.

Kostnaderna hade endast uppgått till 30 gulden, och man kan lätt tänka sig*

med hvilken glädje han mottog de 70 gulden, som hans arbete inbragte honom,

den första frukten af hans mödor. Hans mod och förhoppningar stego nu, i

synnerhet sedan hans lilla rörelsekapital blifvit ännu ytterligare ökadt. Gleiss-

ner hade nämligen till kurfursten af Baiern öfverlemnat ett exemplar af sån-

gerna och denne uppmuntrat den nya uppfinningen med en gratifikation af

100 gulden. Deremot intresserade sig vetenskapsakademin i Miinchen så

litet för Senefelder och hans uppfinning, att hon besvarade hans ansökan om
understöd med ett anslag af 12 gulden. Detta Senefelders första tryck på
sten infaller under året 1796.

Uppmuntrade af denna första framgång, tänkte nu uppfinnaren och hans

vän på större företag. Det första var, att de läto bygga en ny press, hvaraf

de naturligtvis väntade sig bättre aftryck. Det var åter en vals- eller kop-

partryckspress. Till deras stora bestörtning gaf dock den nya maskinen, trots

alla deras bemödanden, endast suddiga och fullkomligt obrukbara afdrag. Den
gamla pressen var redan sönderhuggen och den nya omöjlig att begagna. De
kunde således ej utföra de arbeten, de åtagit sig, och på alla deras förhopp-

ningar och planer var det slut.

Senefelder upptäckte sedermera den mycket enkla orsaken till misslyc-

kandet, som i den första bestörtningen undgått honom. Den öfre valsen i

hans gamla press hade en bred utsvällning. För att detta ej vid aftrycket

skulle vålla något hinder, stälde Senefelder för hvar gång så till, att denna

utsvällning sammanträffade med stenens kant, och på detta sätt blef papperet

i första ögonblicket af sin genomgång hårdt klämdt mot stenen, medan valsen

i den nya pressen, som var fullkomligt rund, i samma ögonblick han fattade

papperet, släpade det öfver den upphöjda insvärtade notskriften och sålunda

förderfvade trycket. I sin förlägenhet försökte Senefelder äfven boktrycks-

pressen, men stenarna kunde ej uthärda trycket och sprungo efter några

aftryck sönder. Han ansträngde sig länge, men förgäfves, att utfinna något
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sätt att erhålla rena aftryck; den lilla vinsten gick snart åt till dessa försök,

och han sjönk tillbaka i samma sorgliga läge, hvarutur hans bolagsmans svaga

understöd för ett ögonblick befriat honom. Det är på denna punkt af den

unga konstens utbildning vi se Senefelders namn förbinda sig med namnet på

en af verldens största kompositörer: Karl Maria von Weber.
Den unge musikern befann sig jemte sin fader, Franz Anton von Weber,

i Mimenen. Ehuru ännu endast tolf år gammal, hade han redan nu skapat

en mängd om stora anlag vitnande kompositioner. Men oaktadt all efter-

frågan fans, såsom hans biograf, sonen Max Maria von Weber, berättar, in-

gen musikhandlare, som ville förlägga, hans arbeten, och Franz Antons till-

gångar tilläto honom ej att låta trycka dem på egen bekostnad.

»Händelsevis blef han just vid denna tid genom Grätz bekant med hof-

musikus Gleissner, som i förening med Aloys Senefelder arbetade på det ny-

upptäckta stentryckets användning för musikaliska ändamål, och fick hos

denne se aftryck af de bekanta tolf sångerna. Då han från nurnbergtiden

kände Senefelder, blef det honom ej svårt att få tillträde till honom och hans

verkstad.

»Den nya uppfinningen gjorde på honom ett utomordentligt intryck. Han
såg deri genast ett medel för sonen att vinna ära, ryktbarhet och rike-

domar. Med hans skicklighet att teckna, menade han, skulle det bli honom

lätt att sjelf litografera sina kompositioner. Han förstod äfven ingifva sin

son en så stor ifver derför, att denne under en oupphörlig syselsättning i

Senefelders verkstad snart fullständigt tillegnade sig konstens handgrepp och

i synnerhet började med ledighet, säkerhet och klarhet litografera noter.

»Men gossen hade ej blott ett konstnärligt, utan äfven ett praktiskt sinne,

och det undgick honom derför ej, att svagheten i Senefelders sätt att tekniskt

utföra sin ide vida mindre låge i den ofullkomliga metoden för bildens fram-

bringande på stenen, i svärtan och förfarandet vid sjelfva tryckningen än i

den mekaniska inrättningen, framför allt i pressens bristfälliga konstruktion,

som ej blott hade till följd, att stenarna oupphörligt sprungo sönder, utan

äfven ofantligt försvårade papperets behandling på stenen, till stort men för

tryckets renhet och noggranhet.

»Efter mycket och ifrigt grubblande lyckades det slutligen far och son

att konstruera en förbättrad press, hvaraf båda väntade sig otroliga saker

och med hvars utförande de började ifrigt syseisätta sig.» En eldsvåda, som
förstörde alla Karl Maria von Webers kompositioner, hade nära nog förmått

den unge musikern att öfvergifva sin egentliga konst. »Då de nu tillika bör-

jade märka, att Senefelder var afundsjuk på deras sträfvanden och ej blott

nästan helt och hållet afbröt sitt umgänge med dem, utan äfven på allt sätt

försvårade byggandet af deras förbättrade press, beslöto de flytta till en annan

stad för att der verkställa sina planer.» Derhän gick det dock visserligen

icke, men vi höra ej heller vidare omtalas, att den unge tonkonstnären fort-

satt sina litografiska försök. Från denna tid daterar sig dock ett litografiskt

öfvertryck, ett häfte variationer, som Karl Maria 1798 litograferade och utgaf
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på sitt eget förlag. En egen omständighet är, att kritiken uttalade sig nästan

lika ogynsamt om häftets musikaliska som om dess litografiska värde.

Om den af de båda Webrarna förbättrade pressen var samma förbättrade

valspress, till hvars byggande musikhandlaren Falter sedermera försköt pen-

ningarna, är ej med visshet kändt. Förbättringen bestod deruti, att denna

press hade mycket tjocka valsar och hvarje vals sin egen vefinrättning. Två
arbetare måste samtidigt vrida omkring dessa valsar för att ställa så till,

att sten och papper noga följdes åt och det senare ej åkte förut. Så länge

Senefelder sjelf skötte den nya pressen, erhöll han goda aftryck; men så snart

han lemnade arbetarna på egen hand, förstörde de merendels papperet för

honom. Då nu hela arbetet med skrifningen och etsningen hvilade på honom
och han i följd häraf ofta var hindrad att öfvervaka tryckningen, utföll denna

långt ifrån väl. Han föll då på den tanken, om han ej medelst öfvertryck

skulle kunna öfverflytta notskriften på stenarna. Derigenom, att noterna voro

anbragta i rätvänd ställning på papperet, måste äfven trycket vinna i utse-

ende, ty Senefelder hade ännu ej uppnått någon synnerlig färdighet i konsten

att skrifva nottecknen omvända. Han gjorde nu en mängd försök i denna

riktning. För att få skriften att lättare afsätta sig på stenen öfverdrog han

det ännu oskrifna papperet med ett i vatten lösligt ämne, hvartill han be-

gagnade stärkelse och gummi. På detta sätt kom litografins vigtigaste ämne
näst stenen, gummit, i uppfinnarens händer. En dag, då han doppade ett

sådant med gummi öfverdraget skrifvet blad i ett glas vatten, på hvars yta

några droppar olja händelsevis flöto, märkte han, att oljan fäste sig vid den

feta skriften, men deremot lemnade den hvita ytan helt och hållet oberörd.

Denna iakttagelse gick ej förlorad för ett tänkande hufvud sådant som

Senefelders. Hvad oljan gör, tänkte han, gör måhända äfven trycksvär-

tan. Han ref ett blad ur en gammal bok, doppade det i en gummilösning

och utbredde med en svamp ett lager af helt tunn trycksvärta deröfver. Gan-

ska riktigt: svärtan fäste sig blott vid bokstäfverna och lemnade den öfriga

delen af papperet hvit. Han lade nu ett hvitt blad på det insvärtade, lät

båda gå genom pressen och erhöll sålunda ett temligen godt aftryck af den

gamla bladsidan. Förtjust öfver denna framgång, skyndade han sig genast

att undersöka, om ej hans stenplattor skulle gifva samma resultat som pap-

peret. Han drog med en tvål ett streck på en nypolerad sten, hälde gummivat-

ten derpå och insvärtade honom. Strecket tog åt sig svärtan, men den öfriga

delen af stenen bibehöll sin egen färg. Härmed var, 1798, den egentliga

litografins kärna funnen, den erfarenhetssatsen nämligen, att teckningen på
stenen ej behöfver genom någon särskild etsning upphöjas, utan genom dertill

lämpliga medel låter genast förvandla sig till en mycket god tryckform. Tvål-

stycket blef förebilden till det litografiska ritstiftet, ty detta är ingenting

annat än svärtad tvål, som genom vissa tillsatser hårdnat. Äfven det fly-

tande feta bläck, hvarmed han hittills arbetat, blef nu genom tillsats af tvål

förbättradt. Genom sjelfstudium hade han skaffat sig några insigter i kemin,

och det kunde derför ej undgå honom, att han måste behandla den tvålhal-
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tiga teckningen med en svag syra. Till detta första vigtiga framsteg slöto

sig snart flera, och särskildt uppfann och utbildade han tidigt graverings-

metoden, hvarom vi längre fram skola tala.

De efter den nya metoden inrättade tryckformarna visade ej längre

några upphöjda partier, egnade sig derför ej heller längre till aftryck emellan

valsar, och behofvet af en god tryckningsmetod gjorde sig nu i ökad grad

känbar. Senefelder tog åter till det gamla rifvarsystemet, som han redan

förut i liten skala användt. Han lät göra en ram, som han med gångjern

fäste vid bordet. Öfver denna ram spände han starkt lärft, som han åter

äfverdrog med glättadt papper. Sedan han insvärtat stenen och pålagt

papperet, slog han igen ramen och for öfver den med en glatt träkloss.

Aftrycken blefvo ej så dåliga. Han skaffade sig snart flera ramar och an-

stälde sex arbetare, som ganska riktigt åter förstörde allt hans papper. Denna

motgång var dock den sista af detta slag. Senefelder hade lärt sig inse den

goda verkan, som en rifvare med skärp kant utöfvar på stenen, och hans

snille ledde honom nu till upptäckten af den så kallade stång- eller galg-

pressen. Denna press är ganska användbar för mindre tryck, men förekom-

mer nu mera sällan. Bifvåren, som sitter i ena ändan af en rörlig stång,

hvilken åter upptill är fäst vid en på fjädrar hvilande planka, föres medelst

en trampinrättning nedåt och dragés derefter öfver den fast liggande, af ramen

betäckta stenen. Efter verkstäldt tryck slappes trampan, stången med rif-

varen far i följd af plankans elasticitet af sig sjelf åter upp i höjden och

föres åt sidan, tills stenen åter blifvit insvärtad.

Senefelder var nu i stånd att arbeta bättre och hastigare, och på beställ-

ningar var ingen brist. Men det var äfven hög tid: han var länge sedan

fördjupad i skulder, och hans vänner, familjen Gleissner, med honom, ty de

hade troget stått honom bi och till och med sålt allt, livad de kunde umbära,

för att betäcka de löpande utgifterna. Senefelder tog två af sina bröder till

sig och invigde dem i sin konst. Ar 1799 erhöll han för Baiern ett femton-

årigt privilegium, hvaraf han dock ej skulle skörda någon synnerlig fördel.

Yid denna tid gjorde musikförläggaren André från OfFenbach ett besök

i Munchen och tog på samma gång äfven Senefelders anstalt i betraktande.

Han blef lika förvånad som glad öfver denna märkvärdiga nya konst, hvars

hela vigt han genast insåg. Han bjöd uppfinnaren 2 000 gulden, om han

ville lära honom konsten och hemma hos honom i Offenbach inrätta ett tryc-

keri, ett förslag, hvarpå Senefelder beredvilligt ingick. På detta sätt uppstod

i denna stad det andra stentryckeriet, och André såg af dess resultat sina

förväntningar till den grad öfverträffade, att han beslöt drifva företaget i stor

skala. Han ville tillsammans med uppfinnaren och sina tre bröder grunda

fem stora litografiska anstalter i Europas hufvudstäder; de tre bröderna skulle

förestå anstalterna i London, Paris och Berlin, Senefelder i Wien och

den sistnämde erhålla en femtedel af hela vinsten. Han ingick med nöje

på en öfverenskommelse, som syntes så fördelaktig, och öfverlät sitt tryckeri

i Munchen mot en andel i vinsten åt sina båda bröder. Senefelder begaf sig
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först till London för att der erhålla ett patent och inrätta ett tryckeri. An-

dré i London var mycket orolig, att uppfinnaren i sin stora öppenhjertighet

och meddelsamhet ej skulle kunna bevara hemligheten, och höll honom der-

för under hans sju månaders vistelse i London under skarp uppsigt och i

ett slags arrest. Trött vid detta lefnadssätt, återvände Senefelder till Offen-

bach, innan anstalten ännu kommit i gång. Nya förtretligheter uteblefvo ej

heller. En student från Strassburg, vid namn Niedermayer, hade i Miinchen

blifvit bekant med Senefelders bröder och ofta besökt deras tryckeri. Sedan

han här sett sig omkring så mycket, han trodde sig behöfva, sökte han först

införa den nya konsten i Frankrike, men då han der ingenting kunde ut-

rätta, begaf han sig till Wien för att der skaffa sig privilegium för Öster-

rike. Då Senefelders bröder fingo underrättelse härom, sände de i största

hast sin moder till Wien för att åt sig utverka privilegium på uppfinningen,

och slutligen ditkom äfven fru Gleissner för att taga denna förmån i anspråk

för den verklige uppfinnaren. Den österrikiska regeringen tog kännedom om
alla tre ansökningarna och valde den utvägen att afslå dem allesammans.

Emot sitt sanna intresse upplöste Senefelder nu förbindelsen med André

och började åter arbeta på egen hand. Han reste derefter till Wien, der en

hel följd af vedervärdigheter väntade honom. I kompani med en hr von Har ti

upprättade han här ett nottryckeri och erhöll äfven slutligen 1803 det så

länge önskade privilegiet; men då han ensam hade affärens ledning om hand,

en befattning, hvartill han alls icke dugde, gick saken snart alldeles på tok.

Musikhandlarna i Wien sågo den nye konkurrenten med sneda ögon och

aktade sig väl att gifva honom något arbete. Senefelder hade också redan

fäst sin uppmärksamhet på ett nytt företag: kattuntrycket. Med bomulls-

spinneriet i Pottendorf skulle förenas ett väfveri och tryckeri. Senefelder

ville utföra tryckningen på litografisk väg, men man fann det så svårt att

passa den ena ändan af mönstret till den andra, att denna plan snart upp-

gafs. Nu etsade Senefelder mönstret på jerncylindrar och försökte med vals-

tryck, och resultatet blef fullkomligt tillfredsställande.

Dock snart uppgick den ljusa framtidstafla, han fäst vid denna upp-

finning, åter i rök: i det ögonblick, då hans förhoppningar skulle för-

verkligas, införde Napoleon kontinentalsystemet, som utestängde engelskt garn

från kontinentens marknader. Nu var fabriken i Pottendorf så säker om
att endast på spinneriet göra goda affärer, att väfveriet och tryckeriet helt

och hållet nedlades och alla krafter i stället riktades på garnproduktionen.

Ar 1806 lemnade Senefelder det för honom så obehagliga Wien; en hr

von Aretin hade inbjudit honom att tillsammans med sig grunda en litogra-

fisk anstalt i Miinchen. Denna anstalt kom äfven i gång och lemnade i mu-
sikalie- och konstfacket arbeten, som gjorde henne all heder; men då ej

lieller han var affärsman, gaf företaget ringa vinst och blef efter fyra år åter

nedlagdt.

Vid sin återkomst till Miinchen gjorde Senefelder den obehagliga upp-

täckten, att hans bröder sålt sitt etablissement till direktionen för den der
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varande konstskolan. Med stöd af sitt privilegium ville han förbjuda denna

anstalt att utöfva konsten, och en långvarig rättegång uppkom nu, som dock

utföll till Senefelders nackdel. Litografin sjelf kunde dock ej annat än

vinna på denna utgång af saken, då tryckeriet stod under ledning af den ut-

märkte professor Mitterer, hvilken uppbjöd alla krafter för att utbilda den

nya konsten. Först af denna anstalts produkter såg verlden, hvilken omätlig

fördel de tecknande konsterna kunde draga af stentrycket. Bland de många

af Mitterer införda förbättringarna var äfven rull- eller s tj er npr ess en. Då
han fann, att stångpressen ej var rätt lämplig för vissa slags tryck, uttänkte

han en annan inrättning, hvars väsen består deruti, att stenen ligger på
ett rörligt underlag och med detta dragés under den fasta tryckplattan.

Denna press erbjuder fördelen af ett starkare och likformigare tryck och lig-

ger till grund för alla senare.

Redan sedan 1806 hade den nya konsten genom en af Senefelders förra

elever blifvit införd hos hr von Cotta i Stuttgart. I hans anstalt öfvade

man med stor framgång i synnerhet graveringsmaneret, och 1810 utkom här

äfven den första offentliga beskrifningen öfver den nya konsten under titeln:

»Stentryckets hemlighet i hela sitt omfång uppenbarad».

Nu uppstod också ej blott i utlandet, utan äfven i sjelfva Mimenen den

ena anstalten efter den andra, utan att uppfinnaren med sitt patent förmådde

hindra det. En mängd resande kommo till Mimenen för att studera den nya
' konsten eller locka till sig arbetare från de särskilda verkstäderna. På detta

sätt var Europa snart öfversålladt med stentryckerier, medan uppfinnaren

sjelf ej egde något, ja, var nära deran att nödgas hos någon af sina forna

lärlingar bedja om arbete. Lyckligtvis kände sig regeringen förpligtad att

försäkra den snillrike mannen, som hon sjelf skadat derigenom, att hon ej

skyddat honom i besittningen af hans privilegium, om en fast inkomst. Han
blef 1810 under titel af tryckeriinspektör anstäld vid skattelängdskommissio-

nen med en lön på lifstid af 1 500 gulden. Samtidigt lyckades det honom
äfven att för sin vän Gleissner, hvilken jemte sin hustru öfver allt följt ho-

nom och med honom delat ljuft och ledt, utverka en plats med 1 000 gulden.

Senefelders utkomst var nu betryggad, men hans lifliga fantasi, hans rast-

lösa jagande efter förbättringar och nya uppfinningar lemnade honom ingen

ro. 1818 utgaf han en lärobok i litografin, hvari alla de då kända förfa-

ringssätten äro mycket noga beskrifna och der författaren äfven ger en hi-

storik öfver uppfinningen. I flera år syselsatte han sig derefter med försök

att åstadkomma konstgjorda, lätta tryckformar i stället för den tunga stenen.

Han öfverdrog först papper och derefter zinkplåtar med en degig massa, som
efter torkningen skulle hafva den naturliga stenens egenskaper. Under de

sista åren af sitt lif se vi äfven Senefelder med stor ifver arbeta på lösandet

af uppgiften att genom tryck mångfaldiga oljmålningar.

Han dog i Mimenen den 26 februari 1834 i en ålder af 62 år. Konung
Ludvig lät öfver honom uppresa en staty, hvars inskrift är på ett sinnrikt

sätt inristad i en solnhofensten.
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På senare tiden har ännu en annan miincheribo och Senefelders samtida,

domprosten Schmidt, blifvit af regeringen hedrad med en minnesstod, der

lian kallas »meduppfinnare». Schmidt hade nämligen äfven en gång fallit på

den iden att med solnhofenstenar trycka afbildningar af växter; men hans

försök hade utfallit så otillfredsställande, att han lät hela saken falla. Detta

blir också lätt förklarligt, när män vet, att Schmidts förfarande egentligen ej

var något annat än det, som Senefelder äfven i början försökte, nämligen den

upphöjda etsningen, en metod, som här aldrig kan gifva något godt resultat

och nu mera ej heller tillhör litografins område. Schmidts försök äro äldre

än Senefelders och voro, så vidt man vet, helt och hållet okända af den se-

nare. Denna nya ärestod är egnad att väcka så mycket större förvåning, som

Mimenen sjelft eger de handlingar, som sprida det klaraste ljus öfver uppfin-

ningens historia. Senefelder brukade

nämligen sedan sina allra första tryck-

försök tillställa sin vän hoforganisten

Ferchl ett exemplar af alla sina tryck-

alster. Allt blef af deime med den

största omsorg samladt och bevaradt,

och samlingen fortsattes efter hans död

af sonen, professor Ferchl, livilken

gjorde sig till en särskild uppgift att

utom Senefelders egna tryck i samlin-

gen upptaga allt, som på något sätt

stod i samband med konstens historia

och utveckling i Munchen. På detta

sätt tillkom denna i sitt slag enda sam-

ling af nära 3000 blad, hvilken liksom

utgör uppfinningens protokoll och är af

så mycket större värde, som hon be-

ledsagas af en fortlöpande rikhaltig

uppteckning af notiser af historiskt,

tekniskt och biografiskt innehåll. Sam-
lingen är inköpt af staten och anför-

trodd åt vetenskapsakademins vård.

Hon lemnar bevis på, att det ej ges

något tänkbart sätt att använda lito-

grafin, som ej den snillrike Senefelder redan sjelf förutsett, försökt och mer
eller mindre tillämpat. Ej mindre än tjugufyra olika arter af det litografiska

konsttrycket finnas representerade af profblad, deribland utmärkta planscher i

öfvertryck, tryck i flera färger, tryck, der metallplåtar användts i stället för

sten, planscher, till hvilkas åstadkommande begagnats teckningar på sten, som
först utförts i fördjupadt maner och derefter blifvit upphöjda o. s. v. Slut-

ligen gifva nära 200 blad af Senefelders egen hand vitnesbörd om hans fram-

steg i oljfärgstrycket, framsteg, för hvilka döden satte en gräns.

Uppfinningarnas bok. I (u. 2), *±u

Pig. 567. Senefelders staty i Munchen.
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Sedan vi sålunda sett den nya konsten födas och hittills följt henne på

hennes utvecklingsbana, återstår oss ännu att egna en något närmare upp-

märksamhet så väl åt hennes egentliga väsen som åt de olika arterna af

hennes alster.

Litografiska stenar och pressar. Senefelder skref redan 1809, att det

skulle behöfvas ett helt band blott för att beskrifva alla litografiska pressar,

som dittills kommit i bruk. I våra dagar skulle volymen blifva ännu tjoc-

kare, ty en hel mängd mekaniska hufvuden har syseisatt sig med förbättrin-

gen af denna maskin och i afseende på tryckets bättre beskaffenhet, pressens

lättare och säkrare gång m. m. äfven åstadkommit ganska mycket. Men

sjelfva hufvudprincipen, tryckningens verkställande medelst en gnidande kant,

har allt jemt bibehållit sig. I de allra flesta fall gör stenen ännu på sin

släde en tur fram och tillbaka för att gå under rifvaren; dock ha äfven

Fig. 568. Litografisk stjernprcss.

allt emellanåt konstruktioner uppdykt, der stenen förblir liggande orörlig,

men rifvaren i stället föres öfver honom. På de äldre pressarna efter Mit-

terer skedde slädens tillbakadragning medelst kringvridning af en korsha-

spel, om hvars vef en rem var slagen,» medan nu mera, då pressarna nä-

stan uteslutande äro helt och hållet af jern, denna rörelse åstadkommes me-

delst utvexling. På de gamla träpressarna var dessutom balken, hvari tryck-

skenan är infogad, med gångjern fäst vid ena sidan af pressen och måste,

för hvar gång deckeln öppnades, uppslås och för hvarje tryck nedfällas igen.

De nyare pressarna ha för detta ändamål beqvämare inrättningar. Fig. 569

visar en af de nu vanliga konstruktionerna, helt och hållet af jern. På den

med a betecknade skifvan, som glider på glatta, med elastiska underlag för-

sedda skenor, inlägges och fastkilas stenen. Den mot öfverbygnaden lutande

fyrkantiga ramen, som nedtill rör sig i gångjern och är öfverdragen med
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glatt skinn, utgör deckein. Sedan stenen blifvit öfverfaren med en fuktig

svamp, teckningen insvärtad och pappersbladet pålagdt, slås ramen igen och

skjutes kärran medelst en vridning på vefven så långt in mot öfverbygna-

den, att den här liggande rifvåren kan med den förut reglerade spänningen

pressas mot ändan af skinndeckeln. Detta sker derigenom, att den ofvanpå

anbragta, uppstående häfstången tryckes ned i horisontalt läge. Man vefvar

nu vidare, tills hela formen gått under rifvaren. Den senare upplyftes åter

genom häfstångens återförande i sitt upprätta läge, kärran skjutes tillbaka,

deckein uppslås, aftrycket uttages och stenen fuktas och insvärtas för ett

nytt. Pressen har två vefvar, för att vefningen må kunna ske från båda si-

dorna. Tryckaren arbetar nämligen antingen ensam eller med ett biträde,

som står på andra sidan och fuktar stenen samt vefvar kärran fram och till-

baka, medan tryckaren ombesörjer det hufvudsakliga: valsens insvärtande på
färgbordet, färgens uppdragande på stenen, arkets påläggande samt vid dess

uttagande tryckets granskning för att tillse, att insvärtningen blifvit riktigt

verkstäld.

De storartade

framsteg, boktrycket

gjort genom uppfin-

ningen af maskinpres-

sen, ha redan länge

sedan foranledt meka-

nikerna att söka be-

reda stentrycket sam-

ma fördelar. Det är

emellertid först för

några få år sedan, som

•användbara litogra-

fiska maskinpres-
sar verkligen kommit

till stånd. Den för-

sta konstruerades af

Sigl i Berlin. Denna

maskin har till utseende, gång och skötsel en påfallande likhet med en typo-

grafisk maskinpress. Vi återfinna äfven här det af hand- eller ångkraft drifna

svänghjulet, gossen, som lägger i, och gossen, som mottager arket, den vexelvis

gående och stillastående cylindern, den fram- och återgående kärran med ste-

nen i stället för stilformen, valssystemet till färgens fördelning och afsättning

på stenen o. s. v. En särskild egenhet hos denna maskin är fuktapparaten,

en mjuk vals med tillbehör, som ger stenen hans erforderliga grad af fuktig-

het, innan färgen uppdrages. En annan egenhet är, att cylindern ej meddelar

trycket, utan endast mottager papperet och lägger det på stenen, äfvensom

att i dess ställe kanten af en rifvare i rätta Ögonblicket pressar sig emot

stenen för att, sedan denna i hela sin längd passerat under honom, åter

Fig. 569. Litografisk jernpress.
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vrida sig bort. Denna helt och hållet sjelfverkande press är dock just af

denna orsak endast lämplig till tryck af saker, som äro utförda med pennan,

och i synnerhet af musiknoter. Noterna äro genom öfvertryck öfverförda

på stenen; originalet är en på vanligt sätt bearbetad tennplåt, af hvilken ett

afdrag tages, som, medan det ännu är friskt, öfverflyttas på stenen, hvarefter

denna starkt etsas. Aftrycken blifva mycket rena och glatta. Fundamentet

på dessa pressar är så inrättadt, att det kan ställas högre eller lägre efter

stenarnas tjocklek, som kan vara mycket olika.

Sedan dess har dock den litografiska maskinpressen ytterligare utbildats

och derigenom blifvit både användbarare och enklare. På den senaste paris-

utställningen hade fyra fransmän utstält sådana maskiner, som till konstruk-

tionen mycket liknade hvarandra, men afveko från det tyska systemet. De
kunde användas för alla slags maner, penn- och graveringsmaneret, ej mindre

än svartkrit- och färgtrycket. Det samma gäller äfven om den under tiden i

Fig. 570. Litografisk cylinderpress med mekaniskt fuktverk.

Tyskland uppfunna petzoldska pressen, på hvilken dock färguppdragningen

med handvalsen är bibehållen och endast det öfriga arbetet utföres af maski-

nen. Denna press eger ej heller något fuktverk, men svampens användning

är det oaktadt öfverflödig. En tillsats till gummeringen gör nämligen, att

äfven den ofuktade stenen slår ifrån sig färgen på sina hvita ställen. Denna

tillsats är en viss proportion glycerin. Stenen behöfver dessutom äfven stun-

dom en lätt anstrykning med detta ämne, som länge håller sig fuktigt.

En fullkomligt sjelfverkande maskinpress har nyligen blifvit konstruerad af

Ph. Swiderski i Leipzig.

Hvad erhållandet af de litografiska stenarna beträffar, är Solnhofen

ännu allt jemt den enda ort i verlden, som lemnar stenar af högre godhet
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och användbarhet. Alla i Frankrike, Italien, Spanien, Grekland, Timringen,

Schlesien m. fl. länder, i tillsammans några och tjugu stenbrott, funna kalk-

plattor sakna de nödiga egenskaperna och kunna endast delvis användas till

mycket ordinära arbeten, såsom autografier, tabellverk och dylikt, men alls

icke till goda pennritningar eller gravyrer. Den bästa och mest eftersökta

sorten är de grå eller blå stenarna; dessa äro emellertid just de, som i soln-

hofenbrotten sparsammast förekomma, men likväl skola räcka till för hela

verlden. Derför hafva också prisen derpå oupphörligt stigit, och deras an-

skaffande har ytterligare försvårats derigenom, att utom ett parti blå stenar

äfven måste på samma gång tagas ett parti gula, eller också ett tillägg göras

till betalningssumman. Brottens egare vilja hushålla med sin skatt och tvinga

stentryckarna att nöja sig med gula stenar i alla de fall, der ej, såsom vid

alla bättre arbeten i gravyr, crayon och pennritning, de blågrå äro ound-

gängligt nödvändiga.

Litografins kemi. Litografin hvilar på vissa enkla kemiska grundsatser,

hvarför hon äfven i sin tidigaste period betecknades med namnet kemiskt
tryck. Dock var i denna konst, som i så många andra uppfinningar, praxis

äldre än teorin, och i åtskilliga punkter rörande den senare äro åsigterna till

och med ännu i dag delade.

Hufvudorsaken till de vid stentrycket uppträdande företeelserna är tyd-

ligen den oförenlighet, som förefinnes mellan vatten och feta ämnen. Fuktar

man en yta, t. ex. en trä- eller skiffertafla, med vatten och dryper olja derpå,

fäster sig ej oljan vid taflan, utan bortrinner helt och hållet, om denna har

en något lutande ställning. Alldeles på samma sätt halkar vattnet öfver en

olj fläck. Drar man derför med något fett ämne ett streck på en litografisk

sten, sedan öfvergjuter honom med vatten och derpå insvärtar honom, skall

man finna det helt naturligt, att den feta svärtan endast fäster sig vid strecket

och lemnar den öfriga delen af den våta stenen fri. Men ville man rita och

trycka på detta enkla sätt, skulle stenen efter några få aftryck ändå bli helt

och hållet svart; äfven skulle det, om denna förklaring vore tillräcklig, lika

väl gå an att litografera på trä, skiffer, kiselartad sten och många andra äm-

nen, hvilket dock ej låter sig göra. Endast stenar, som bestå af kolsyrad

kalk, egna sig härtill, och deras duglighet beror dels på den fina porositeten

hos massan, som ger dem en viss grad af uppsugningsförmåga, dels på de

kemiska egenskaperna hos kalken, som, i sig sjelf ett alkali, sålunda i för-

bindelse med en syra bildar ett salt. Den kolsyrade kalken är alltså äf-

ven ett salt, och ett i vatten olösligt. Åtskilliga andra syror deremot bilda

med kalken lösliga salter, och deraf kommer det, att man t. ex. med salpeter

eller saltsyra kan etsa i kalksten; den dervid uppkommande fräsningen är

en följd af den utdrifna, i gasform bortgående kolsyran.

Den litografiska teckningsfärgen, så väl bläcket som ritstiftet, består så-

ledes på goda skäl hufvudsakligast af tvål, ty med oblandade feta ämnen

skulle man ej kunna rita och skrifva. I tvålen är ett visst fettämne kemiskt

förbundet med ett alkali, och det förra har derigenom förlorat sina feta egen-
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skaper, sålunda äfven. sitt motstånd mot vattnet. Tvål är, som livar man vet,

löslig i vatten; åtminstone gäller detta om den vanliga tvättvålen; eljest fin-

nas visserligen äfven olösliga föreningar, som kemisten räknar till tvålsor-

terna. Afven tvålen måste betraktas som ett salt, der fettet spelar rolen af

en med alkaliet förenad syra. Dessa feta syror äro emellertid ännu svagare

än sjelfva kolsyran och kunna derför, liksom denna, af andra syror fördrifvas

ur sina föreningar. Dryper man en syra i en tvållösning, förstöres tvålen;

syran och alkaliet förena sig till ett nytt salt, och det frånskilda fettet simmar

ofvanpå.

Under sådana omständigheter låter det sig göra att med en tvålhaltig

och vattnet sålunda motstående svärta teckna på stenen. Man behöfver blott

behandla den färdiga teckningen med en syra för att vid aftrycket göra

henne oemottaglig för den följande fuktningen. Denna behandling kallar man
etsning. Vanligen förenar man dermed gummeringen, en operation, hvarom

vi strax skola tala; i detta fall tillsättes syran med en gummilösning. För

tydlighetens skull måste vi likväl först betrakta livar och en för sig. Menin-

gen med etsningen är således att utdraga kaliet ur den i teckningen befintliga

tvålen och göra teckningen olöslig, ej, såsom många ännu föreställa sig, att

upphöja bilden öfver stenens yta. Syran angriper visserligen äfven de bara

ställena af stenen, men man använder henne i så ringa mängd och låter henne

verka en så kort tid, att någon synbar fördjupning af stenens yta ej kan

uppkomma. Syrans frätande verkan på stenen har dock äfven sin nytta; ytan

befrias derigenom från der möjligen befintliga orenligheter, hennes fina porer

blifva mera öppnade och stenen derigenom mera egnad att upptaga och qvar-

hålla gummit. Den vanligast använda syran är salpetersyran; dock gör salt-

syra samma gagn. Afven med lösliga kalksalter (salpetersyrad eller salt-

syrad kalk) kan kaliet borttagas ur tuschen och teckningen sålunda fixeras.

Detta medel användes för särdeles fina arbeten, der stenen sjelf ej bör det

minsta angripas.

Tänka vi oss nu stenen så till vida färdig, nämligen tecknad och etsad,

utgör han dock ännu ej någon god tryckform, utan skall efter några aftryck

och oaktadt upprepade fuktningar bli smutsig och på allt flera ställen antaga

färg. Då färgvalsen måste med starkt tryck föras öfver stenen, kan man lätt

föreställa sig, att vattenpartiklarna här och der skola trängas undan och fär-

gen slutligen fastna vid stenen. Men har detta väl en gång börjat, griper

det mycket lätt omkring sig. Det är nu, som det arabiska gummit spelar sin

vigtiga rol. Ofverdrager man nämligen stenen med en gummilösning och låter

denna torka, antaga de bara ställena af stenen, sedan man farit öfver dem
med en fuktig svamp, ej mer någon färg. Denna gummits verkan har en rent

mekanisk orsak. Det intränger ganska djupt i stenen och sätter sig der så

fast, att man först efter många vaskningar kan få bort det. Men vid fukt-

ningen måste gummit naturligtvis uppsvälla och bildar sålunda ett slags svamp,

hvari vattnet stannar säkert qvar, liksom i allmänhet slemmigt vatten slår

trycksvärtan bättre ifrån sig än rent.
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Ännu en liten utflygt på kemins område måste vi göra. Att den lito-

grafiska teekningsfärgen, sedan han genom syran förlorat sin egenskap af tvål

ocli åter blifvit fet, harts- eller vaxartad, borde häfta tillräckligt fast vid

stenen för att ej af valsen afrifvas derifrån, synes vara naturligt; men,

eget nog, kan man från den tryckfärdiga stenen åter bortskaffa hela tecknin-

gen och gör det också, nämligen genom afvaskning med terpentinolja, så att

konstnärens arbete synes helt och hållet förstördt; men man behöfver blott

å nyo öfverfara stenen med svärta, för att teckningen åter skall visa sig.

Emellan stenen och den derpå anbragta teckningen måste således finnas något

särskildt förhållande. Vi sågo nyss, att tvålen i sjelfva verket är ett salt,

der fettet utgör syran och alkaliet basen. Genom etsningen upphäfdes denna

förening och fettsyran blef fri, kunde således ingå någon annan förening, och

ett tillfälle dertill erbjöd nu stenens kalk. Då kalken likaledes verkar som

ett alkali, ingicks derför mellan honom och fettsyran en ny kemisk förening:

de förenade sig nämligen till en olöslig kalktvål, alltså ett nytt salt. Denna

förening, som fortsattes ända till ett visst djup af stenen, verkar å sin sida

lika frånstötande på vattnet och lika tilldragande på svärtan, som den bort-

vaskade teckningen gjorde, och den senares återuppträdande på stenen blir

härigenom lätt förklarligt.

Vi ha nu sett, huru ett ändamålsenligt ordnande af samverkande och

hvarandra motarbetande ämnen: fett och vatten, tvål, syror och gummi, gifvit

upphof åt en nyttig och vacker teknisk konst. Det återstår oss nu blott att

taga en hastig öfverblick af de särskilda grenarna af denna konst, de olika

iitografiska maneren.

Maneren. Då man ej blott kan upprita teckningen på den slipade ste-

nens yta, utan äfven ingravera henne i stenen sjelf, ges det egentligen två

hufvudmaner, som man kallar det upphöjda och det fördjupade och af

hvilka man åter har flera underafdelningar. Det enklaste och mest använda

förfarandet består deruti, att man medelst stålpenna, pensel eller dragstift på
den nyslipade stenen uppdrager flytande litografisk tusch. Stålpennorna äro

mycket mjukare än våra vanliga stålskrifpennor och utskäras vanligen af

konstnären sjelf ur ett mycket tunt stålbleck. Pennritningen är den vanli-

gaste och för det hvardagliga behofvet nyttigaste, ty allt slags skrift, såsom

bref, cirkulär, priskuranter m. m./ kan på detta sätt lättast åstadkommas.

Afven till bygnads- och maskinritningar användes detta maner ofta, ja, äf-

ven mycket fina artistiska arbeten kunna utföras med pennan. Allt måste

naturligtvis komma i bakvänd ställning på stenen för att vid aftrycket bli

rätvändt. Att lära skrifva skönskrift baklänges fordrar lång öfning, och

det är ganska intressant att se en skicklig skriftlitograf på stenen uppdraga

dessa uti hvarandra löpande tecken, som förefalla oss så främmande. Konst-

nären har med blyertspenna uppdragit hjelplinier på stenen och lagt honom

så framför sig, att raderna löpa emot, ej ifrån honom. Vid planschtryck
tar man vanligen först en kalkering af originalets konturer och öfverflyttar

dem medelst ett med rödockra eller dylikt ingnidet silkespapper på stenen. Vid
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"bildens utförande med litografisk tusch kan stundom pennan med fördel ut-

bytas mot en fin pensel. Härefter följer nu etsningen och gummeringen, som

tillgår på det sätt, att stenen öfverdrages med en gummilösning med litet till-

satt salpetersyra. Syrans verkan visar sig derutaf, att vätskan skummar sig

och får ett mjölkartadt utseende. Redan inom några minuter har denna ver-

kan inträdt: teckningsfärgen är nu olöslig och stenens yta slår ifrån sig svär-

tan. Man afvaskar nu stenen med vatten, öfverdrager honom ännu en gång

med en lätt gummilösning och kan efter dess bortskaffande företaga tryck-

ningen. Vill man ej genast företaga denna, låter man den sist gjorda gum-

meringen intorka på stenen, uppmjukar henne derefter med vatten och bort-

tager med en svamp, hvad som ej fast förbundit sig med stenen.

Skall en redan begagnad sten användas till nytt aftryck, fordrar han en

särskild behandling. Först och främst får ingenting af den gamla färgen

stanna qvar på teckningen, emedan han med tiden blir alldeles hård. Man
afvaskar derför stenen mycket väl med terpentinolja, så att bilden endast

kemiskt, men ej synbart finnes till. Men äfven detta kemiska preparat af

kalktvål fordrar ett skydd mot skadliga förändringar, behöfver så att säga

näring; man insvärtar det derför med konserveringsfärg, d. v. s. en

färg, som innehåller mycket fett, och täcker efter några timmar det hela

med gummi, hvilket, för att hålla sig smidigare, fått en tillsats af sirap och

något dylikt. Vid tryckningen borttager man först med vatten gummit, der-

efter med terpentinolja konserveringsfärgen och insvärtar slutligen den på
detta sätt rengjorda stenen med vanlig tryckfärg.

Detta konserveringssätt låter använda sig inom alla stentryckets metoder.

Genom en liten förändring deraf kan man äfven lätt åstadkomma hvitä bilder

på svart grund. I stället för den vanliga fetthaltiga tuschen begagnar man
då vid teckningen en tusch af gummi, lampsot och litet salpetersyra. Sedan

teckningen torkat, ingnides hela stenen med litet linolja. Teckningen slår

nu ifrån sig trycksvärtan, men grunden tar henne åt sig, och följden är lätt

att inse.

Det andra slaget af upphöjdt tryck består deruti, att man ej arbetar på
polerade stenar, utan på sådana, som efter poleringen åter blifvit gjorda

ruggiga eller, som man säger, korniga. Detta sker derigenom, att man Öfver-

sållar stenen med sand, lägger en annan sten der ofvanpå och derefter skjuter

denna fram och tillbaka i alla riktningar. Denna bearbetning förnyas två

eller tre gånger, måhända ännu flera, under användning af allt finare sand,

tills stenens yta erhållit en tillräckligt fin ruggning. På denna yta tecknas

nu med litografiska stift på samma sätt, som man med svartkrita tecknar på
papper; aftrycken likna också mycket sådana teckningar; deraf äfven namnet

svartkritmaner. Huru vida en sådan teckning skall lyckas, beror i väsent-

lig mån på det litografiska stiftets beskaffenhet. Det måste ha en behörig

grad af hårdhet, men på samma gång äfven vara smidigt och utan att »smörja»

med en viss lätthet ge färgen ifrån sig. Det består hufvudsakligen af lamp-

sot, vax, talg och tvål, som under uppvärmning öfver elden förenas. Recep-
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ten härpå, der dessutom många andra tillsatser, såsom schellack, mastix, kopal,,

soda, salpeter m. fl. uppträda, äro dock talrikare, än för litografen gerna kan

vara önskligt. Samma tuschmassa ger i förening med något vatten det lito-

grafiska bläcket. Tuschen rifves torr i ett fat och upplöses sedan med di-

stilleradt vatten, tills vätskan erhållit den önskade tjockleken. Till retusche-

ring och för att gifva teckningen mera mjukhet och harmoni begagnar man
sig äfven af tamponen, en mjuk färgboll, som man anstrukit med tunn

svärta. För att höja effekten begagnar man sig äfven stundom vid detta

maner af penna och pensel samt, för åstadkommande af de ljusaste partierna,,

af skafjernet. Svartkritmaneret är så till vida det lättaste, som hvar och en*

som kan med svartkrita teckna på papper, äfven kan på sten åstadkomma

en bild, medan deremot pennans begagnande förutsätter en långvarig öfning.

Men fordras något, som höjer sig öfver det vanliga, är detta maner långt

svårare än de andra, och det behöfves en stor konstnärstalang för att här

kunna åstadkomma något verkligt godt. Men då de stora talangerna städse

äro tunnsådda, är det ej att undra på, att just i detta maner så mycket un-

derhaltiga saker se dagen. Afven tryckaren måste här ha ett visst konstför-

stånd, ty om han ej förstår att med insigt och smak fördela sin färg, erhåller

han äfven af den bästa teckning på stenen endast dåliga aftryck. Dock ser

äfven det bästa aftryck alltid något kallt och torftigt ut i jemförelse med
bilden på stenen. Detta har dels sin grund i stenens gula färg, som ger bil-

den en varmare ton, men dels också deruti, att teckningens finesser aldrig:

fullständigt återgifvas i aftrycket. Svartkrittrycket har i synnerhet af frans-

männen blifvit drifvet till en hög grad af fulländning.

Vi gifva i fig. 571 en afbildning af en sådan i svartkritmaner utförd

litografi, der dess särskilda egendomligheter, tydligt framträda. Då afbildnin-

gen här är åstadkommen medelst träsnitt, har hon af denna anledning ett sär-

•skildt konstvärde.

Vid båda de nu beskrifna maneren verkställes teckningen på den friska,,

känsliga stenen; litografen måste derför, i synnerhet vid teckningen på de

ruggiga stenytorna, iakttaga den största försigtighet, att ej någon smuts kom-

mer på stenarna och förderfvar hans arbete. Den minsta beröring med fingret

är tillräcklig att på stenen framkalla en flottfläck, som på aftrycket visar sig;

svart; han stöder derför armen på ett bräde, som ligger tvärs öfver stenen

utan att beröra honom, då det i båda ändarna hvilar på underlag, som än>

högre än stenen.

Graveringsmaneret. Vid detta eller det fördjupade maneret är nämda
försigtighetsmått deremot mindre behöfligt; dock måste äfven här stenen aktas-

för beröring af våta och feta ämnen. När gravering på sten skall ske, be-

stryker man honom först med gummilösningen och låter honom torka. Han
är nu, såsom vi redan veta, oemottaglig för tryckfärgen, äfven om det derpå

sittande gummilagret afvaskas. Konstnären uppritar nu sin teckning på den

med en sotfärg insvärtade stenen och inristar henne sedan med en skarp
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.stålnål, en diamantspets eller med grafstickeln. Hans bemödande går dock

härvid ej ut på att inrista så djupa streck som möjligt, utan endast att genom-

.skära det tunna öfre lagret, som genom uppsugningen af gummit blifvit oemot-

Oq*

tagligt för färgen. Sedan graveringsarbetet är slutadt, ingnider han hela ste-

nen med färg, hvilken endast på de af nålen blottade ställena intränger i

sjelfva stenen. Sedan ytan blifvit rengjord och färgen torkat i fördjupnin-

garna, kan stenen med valsen insvärtas och tryckas alldeles som vid de förra
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maneren. Men för att detta skall lyckas, måste rikligt med färg anbringas

på teckningen och valsen vara mycket mjuk. Kraftigare blir trycket, om man

behandlar stenen som en kopparplåt, hvilket dock tar mycken tid. Grave-

ringen är för sin stora finhets skull ett af de allmännast använda och nytti-

gaste maneren och begagnas i synnerhet till åstadkommande af fin stil, orna-

ment, kartor, titlar, visitkort o. s. v. Vill man drifva finheten längre, än för

menniskohanden är möjligt, erbjuder maskinen sina tjenster och graverar med
en diamantspets så fina och mångfaldiga linier, vågor och slängar på stenen,

att de bilda de präktigaste mönster. Det ges flera olika sådana hjelpma-

skiner. Med linie- och vågmaskinerna kunna genom sammansättning af raka

och krokiga linier vackra och omvexlande mönster åstadkommas; guillocher-

maskinerna, om hvilka vi längre fram skola tala, medgifva ännu större frihet

i frambringandet af de mest olikartade ornament, rosetter, infattningar o. s. v.;

reliefkopieringsmaskinen slutligen öfverflyttar alla flackt upphöjda bildverk,

mynt o. d., hvilka man som patroner insätter uti honom, på stenen sålunda, att

äfven aftrycken se ut som upphöjdt arbete. Genom den starka förbrukning

af lyxpapper af mångfaldigt slag, som nu eger rum, har maskinarbetet blif-

vit en blomstrande gren af litografin, och sedan någon tid använder man här

äfven etsning med syror. Derigenom att diamantspetsen ej behöfver rista

i stenen, utan endast genomskär täckgrunden, spar man först och främst

maskinen, och vid den derpå följande etsningen med svag syra kan man gå

till väga alldeles på samma sätt som vid koppar- och stålsticket, nämligen

sålunda, att man, sedan ett parti blifvit utarbetadt, öfverdrager det med täck-

grund, men fortfar att etsa de öfriga, och så allt vidare. Bilden får på detta

sätt en rikare skuggning, som maskinen ej ensam kan åstadkomma. Till ets-

och täckmedel har man flera bekanta kompositioner äfvensom litografiska

tuscher. Stenen skyddas allt jemt af gummilösningen, och när han efter slu-

tad etsning rengöres med terpentinolja, eger han sin förmåga att slå ifrån sig

färgen oförsvagad.

Det fins äfven ett allmänt etsmaner, d. v. s. man kan, sedan den po-

lerade stenen blifvit beredd med gummi och syra, åter afvaskats och torkat,

öfverdraga honom med kopparsticksgrund, inradera teckningen, fördjupa henne

med förtunnad salpeter- eller ättiksyra o. s. v. Detta förfaringssätt torde

dock i allmänhet ej ofta förekomma. Andra mindre vanliga metoder äro

äfven det täckta fördjupade maneret och det raderade svartkrit-

maneret äfvensom åtskilliga sätt att medelst tampon, pensel och skafjern på
ruggiga stenar anbringa bilder, som äro efterhärmningar af kopparstickarens

svartkonst eller aquatintamaner.

Afven den litografiske konstnären kan begå fel och måste då tillgripa

korrigeringen, som stundom kan förorsaka honom ganska mycken möda.

Mycket beror härvid på, om felet blifvit genast upptäckt och kan på ögon-

blicket rättas, eller om det fått tid att djupare sätta sig fast, äfvensom om
korrigeringen sker på preparerad eller opreparerad sten. Gravören har endast

ett medel att tillgripa: skafning eller etsning. Han måste föra skafjernet så
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grundt som möjligt och urhålka mer, än som egentligen behöfves, på det att

fördjupningen må fördelas på en större yta och sålunda bli mindre menlig.

Skrifvaren och tecknaren på opreparerad sten kan, om han genast med ter-

pentinolja bortvaskar det oriktiga stället, utplåna det. Svårast är det dock

för svartkrittecknaren med hans ruggiga sten. Han kan visserligen göra par-

tier, som blifvit för mörka, något ljusare derigenom, att han med stiftet

borttager något af kritan; lika så kan mången gång en flottfläck i tecknin-

gen sjelf, som vid tryckningen skulle blifva svart, utplånas derigenom, att

man under stickning och ristning med nålen bearbetar stället, tills det erhållit

sin rätta ton. Ofta återstår dock endast utplåningen på kemisk väg; man
öfverdrager stället med ett lager af etsande kalilut och låter den i flera tim-

mar verka. Härigenom blir tuschen ej mindre än kalktvålen i stenen för-

vandlad och upplöst, så att de kunna bortvaskas med vatten, och stenen blir

ren, om också ej första, åtminstone andra eller tredje gången operationen för-

nyas. Man kan på detta sätt äfven borttaga hela teckningen, när man, sedan

hon blifvit tryckt, vill använda stenen till andra tryck. Då det emellertid

alltid är att befara, att vid en följande tryckning någon del af den gamla

teckningen kan komma upp igen, brukar man i sådana fall vanligen bort-

slipa henne. En lös sten förlorar derigenom ungefär ett kort- eller pappers-

blads tjocklek, en hård graveringssten naturligtvis ännu mindre. En och

samma sten kan sålunda tjena både fader, son och sonson. Har en sådan

sten ett större värde, kan han dessutom, när han börjar blifva tunn, skyddas

för bräckor derigenom, att man kittar fast honom på en annan sten, då han

kan begagnas, tills det blott finnes en liten återstod i behåll.

Öfvertryek. Efter hvad vi nu inhemtat om stenens natur, skall det ej

öfverraska oss att höra, att, om man tager ett aftryck af en på sten, trä,

koppar eller hvilket ämne som helst anbragt bild eller skrift och, medan det

ännu är friskt, pressar det på en litografisk sten, denna skall upptaga och

qvarhålla bilden eller skriften, så att man, sedan stenen blifvit behörigen

preparerad, kan deraf taga en mängd alldeles nya aftryck. Denna utväg

begagnas äfven i ganska många fall, ja, man har till och med lärt sig att

uppfriska och öfvertrycka bilder och text, som äro många år gamla. Det

ges många tillfällen, då öfvertrycket kan vara till mycken nytta och bespara

mycket tidsödande arbete. En litograf skall t. ex. omkring en karta anbringa

en lång likformig infattning. I stället för att nu teckna hela denna ram, som

skulle taga mycken tid, uppritar han blott ett litet stycke deraf på en annan

sten, tar ett antal aftryck deraf, fastklibbar dessa omkring sin kartteckning

och öfverflyttar dem medelst pressen på stenen. Öfvertrycket blir visserligen

aldrig så fint som originalet, men en skicklig arbetare kan dock här uträtta

mycket. Ett annat exempel. Ett karttryckeri graverar sina kartor i sten.

Men en sådan utarbetad sten är dyr och kan ganska lätt springa sönder

redan i början af arbetet; håller han äfven, är han dock efter några tusen aftryck

ej längre brukbar. Man tar derför endast ett godt afdrag af originalstenen,
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öfvertrycker det på en annan sten, hvarmed man sedermera verkställer den

-egentliga tryckningen, och gömmer den första, tills ett nytt öfvertryck

behöfves.

Autograf!. Detta namn liar man gifvit åt öfvertryck af handskrifter.

Saken sjelf begagnas ofta till hastigt mångfaldigande af cirkulär o. d. Den

stora fördelen härvid är, att man endast behöfver låta litografen gifva sig

prepareradt papper och bläck för att, sedan man lemnat honom sin handskrift,

mycket snart erhålla aftryck deraf. Bläcket måste vara tvålhaltigt; man be-

gagnar äfven ofta den vanliga tuschen. Papperet är på skriftsidan öfverdraget

med ett i vatten mjuknande klister. Sedan det skrifna bladet blifvit på bak-

sidan fuktadt med vatten, lägger man det varsamt på den väl torra stenen,

öfvertäcker det med några blad hvitt makulatur, tillsluter deckeln och låter

stenen två till tre gånger gå under pressen. Med tillhjelp af vatten lossar

man derefter bladet, gummerar stenen, insvärtar skriften m. m. och företar

.slutligen tryckningen.

Zinkografi. Som surrogat för stenen förekommer vid öfvertrycket i

synnerhet zinken, och vi ha derför äfven att tala om en zinkografi. Redan

Senefelder fäste sin uppmärksamhet på zinkens egenskaper och sökte använda

honom i stället för den litografiska stenen. Ar 1823 hade hans anstalt i

Paris på industriexpositionen utstält små portativa pressar, inrättade för tryck-

ning med zinkplåtar. Sedan dess har man flerstädes i England, Frankrike

och Tyskland syseisatt sig med zinkografin, dervid fäst stora förhoppningar

och trott sig kunna förlägga hela det kemiska trycket från stenen på metallisk

grund. I vår tid har dock metallen fått en anspråkslösare rol, sedan det

småningom visat sig, hvartill han duger och hvartill han icke duger. Stål-

pennan vill ej på zinken gå rätt bra; deremot lyckas de på en ruggig plåt

gjorda svartkritteckningarna ganska väl; men något företräde framför stenen

har zinken ej heller här, och metallens färg är för tecknaren obeqväm. Så-

lunda återstår då endast hans användning till öfvertryck och autograf! . Med
sin stora förmåga att suga till sig feta ämnen upptager och behåller metallen

öfvertrycket ganska bra, men ger i allmänhet ej så rena aftryck som stenen.

Man preparerar med syra och gummi; stundom användes äfven ett galläple-

afkok för att erhålla ett för färgen oemottagligt lager. Men ett sådant, som

bildar sig i stenens inre, uppkommer ej i zinken, hvilket redan visar sig der-

utaf, att en med terpentin olja från plåten bortvaskad bild ej mera kan med
valsen åter framkallas. Af samma skäl är ej vid fuktningen vatten ensamt

tillräckligt; det måste vara försatt med gummi, sirap eller något dylikt. Det

'Oaktadt kan man aldrig vara fullt säker för, att färgen ej skall fastna på den

'Otecknade delen af plåten. Ett obestridligt företräde framför den tunga och

bräckliga stenen har dock zinkplåten i sin lätthet och hållfasthet.

Fotolitografi, Den nyaste uppfinningen på det litografiska området är

den, som låter ljuset göra tecknarens tjenst. Vi ha verkligen en foto-
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litografi, en konstgren, som i Tyskland, Frankrike och England på senaste

tiden blifvit mycket odlad och visat sig mäktig af en större utveckling, än

man i början trodde. Såsom vi redan vid fototypin sett, beror denna konst

derpå, att vissa beståndsdelar genom utsättande för solljuset blifva olösliga.

Bilden kopieras på stenen medelst en negativ. Redan för flera år sedan

sågos i Paris vackra fotolitografier, som åstadkommits på följande sätt. En
lösning af asfalt i svafveleter hälles i ett mörkt. rum på en mycket fint rug-

gad sten och lemnas der att torka. Stenen visar nu en svart grund, som af

mikroskopiskt fina ritsor är delad i millioner partiklar. Man anbringar nega-

tivbilden på stenen och låter solen verka derpå. De af ljuset träffade delarna,

således bildens drag, blifva derigenom olösliga, och om man nu upprepade

gånger sköljer stenen med eter och derigenom bortskaffar de lösliga par-

tierna, återstår till slut den klara bilden med alla sina dagrar och skuggor.

Sedan man på vanligt sätt preparerat stenen med gummi och syra, kan han

tryckas som hvarje annan litografi. Asfaltmetoden har åtminstone i Paris

ännu ej kommit helt och hållet ur bruk, men är dock i sina alster tyd-

ligen underlägsen det nya förfaringssätt, som i « stället för asfaltlösningen

använder en vattenhaltig blandning af kromsyradt kali med gummi eller

gelatin, som till ljuset har alldeles samma förhållande som asfalten, d. v. s.

blir olöslig. Metoden erbjuder dessutom äfven den fördelen, att bildens bort-

vaskning ej sker med eter, utan endast med vatten. Medan fotolitografins

första alster inskränkte sig till återgifvande af sällsynta träsnitt, hand-

skrifter, tryckta saker och det syntes mycket tvifvelaktigt, huru vida äfven

naturbilder skulle på samma sätt låta återgifva sig, har dock metoden åstad-

kommit mera, än han lofvade. I Berlin utkomma nu hand- och väggkartor,

hvilka blifvit på sten fotografiskt öfverflyttade från original, som i relief mo-

dellerats i gips. Effekten af dessa kartor är i sanning förvånande; de hafva,

i synnerhet på litet afstånd, helt och hållet utseende af verkliga reliefer.

Oljfärgstryck. Men litografin är icke blott en svart, d. v. s. svarta bil-

der lemnande konst, hon arbetar äfven i färger och har just häruti på senaste

tiden åstadkommit utomordentliga saker. Det gränsar till det otroliga, hvilka

massor af färgtryck nu utgå från den litografiska pressen i form af varu-

etiketter, taflor och tafleböcker samt alla dessa tusentals kolorerade saker,

som falla inom lyxpappersfabrikationens område. Endast den s. k. metakro-

matypin har här slagit under sig ett stort fält. Man ser hennes alster på allt

möjligt: på pappers-, trä-, bleckvaror, glastaflor, der de efterhärma glasmål-

ningarna, äfvensom med användande af inbrända färger på porslin.

Om de flerfärgade litografierna gäller det samma, som vi redan yttrat om
de kolorerade träsnitten. De särskilda färgerna fördelas på olika stenar så,

att, sedan bladet passerat dem alla, den önskade effekten är fullständigt upp-

nådd. Man begagnar allt efter tryckets olika beskaffenhet fint ruggade eller

glatta stenar; öfvertryck användes mycket ofta. Bladets riktiga inpassande

på hvarje färgsten utgör alltid en af de största svårigheterna, och denna
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växer naturligtvis med formatets storlek. Som bekant, har färgtrycket äfven

som oljmålningstryck svingat sig upp till en rival åt målaren och åstad-

kommer här ganska betydande saker, så. väl hvad formatets storlek som det

fulländade i utförandet beträffar. Yid frambringandet af sådana alster måste

verkligt konstförstånd gå hand i hand med den högsta tekniska omsorg. Lito-

grafen måste förstå att på det noggrannaste bedöma effekten af hvar enda färg

och färgblandning, ty stenarna innehålla ej blott sjelfva grundfärgerna, utan

äfven de mellanliggande färgnyanserna; dessutom måste han äfven taga i be-

räkning frändskapsförhållandena med andra färger, som genom täckning skola

frambringa blandningstoner, på det att öfvergångstonerna, som måste hållas

ännu finare än grundfärgerna, ej måtte få ett smutsigt utseende. Tryckaren

måste tillika vara väl förtrogen med sina färgers material och noga känna

deras förhållande till fettslagen och fernissorna, för att hans arbete skall gifva

det fulla intrycket af en oljmålning. Oljbilder trycker man antingen på
målarduk, hvilken då måste erhålla samma grundning som en oljfärgstafla,

eller på papper, som sedermera uppdrages på lärft, eller man nöjer sig med
att ge papperstrycket utseende af väfnadstextur derigenom, att man lägger den

färdiga bilden på en sten eller en metallplåt med ruggig yta och så låter

dem gå genom pressen.

De ur pressen kommande färgerna glänsa ej och skola ej heller göra det;

bilderna ha fast mer utseende af aqvarellmålningar och få först genom fer-

nissning sin karakter af oljmålningar. Goda kopior af aqvareller äro dock

någonting mycket önskvärdt och för konsten vida gagneligare än eftergjorda

oljmålningar, och sålunda har äfven aqvarelltrycket på senaste tiden fått sin

behöriga användning.
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De grafiska konsterna

i kombinerad användning för tillverkning af värdepapper.

Maskiner. — Prägeltryck. — Congrevetryck. — Pantografen. «— Guillocheringsmaskinen.

— Linieringsmaskinen. — Apparat för åstadkommande af våglinier, strålar o. s. v. — Oval-

verket. — Reliefkopieringsmaskinen. — Tillverkningen af värdepapper. — Numreringsmaskinen.

Yi ha i det föregående tagit i betraktande en hel rad af grafiska och

mångfaldigande konster och metoder och sett, huru de under tidernas lopp från

det första råa träsnittet småningom arbetat sig upp till allt större fullkom-

lighet. Ingen ny uppfinning inträder i lifvet, som ej har att uthärda täflan

med något redan bestående, och så har det äfven tillgått på de mångfal-

digande konsternas område. Kopparsticket undanträngde på sin tid träsnittet,

derpå tog litografin en tid nästan hela det grafiska fältet i anspråk, tills stål-

sticket åt sig eröfrade en del deraf. De följande uppfinningarna ända till

våra egna dagars ha till största delen samma sträfvande, som är så utmär-

kande för vår tid: att spara kraft och tid och använda dessa båda faktorer

till största möjliga produktion i massa, således på ett beqvämare och snabbare

5ätt åstadkomma det samma som det besvärligare träsnittet, koppar-, stål-

och stentrycket, och särskildt att i stället för de fördjupade tryckformar-

na begagna upphöjda samt i stället för koppar- och stentryckspressen den

snabbare arbetande boktryckspressen. Men trots all denna täflan ha dock de

olika konstgrenarna ej skadat hvarandra; fast mer har utvecklingsbegäret

endast tjenat till att allt mera och i vår tid på ett snart sagdt otroligt sätt

vidga de tryckande konsternas allmänna verkningskrets. I vissa fall förena
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sig till och med flera konster om utförande af ett och samma arbete. Detta

är i synnerhet fallet på värdepappers- eller sedeltrycksområdet, der

hufvudsyftet ej blott är att åstadkomma vackra tryck, utan äfven och för-

nämligast sådana, hvilkas eftergörande är så godt som omöjligt. På detta

område skola vi nu se oss litet omkring, sedan vi likväl förut kastat en blick

på åtskilligt, som vi hittills endast flygtigt berört. I synnerhet skola vi taga

litet närmare i betraktande de maskiner, som här inom de särskilda grafiska

konsterna medverka. Men derjemte ha vi äfven att omnämna en konstnär

af kött och blod, hvars skickliga hand är verksam vid frambringandet af en

mängd finare tryckalster, vi mena den egentlige gravören, som, ehuru be-

slägtad med kopparstickaren deruti, att äfven han måste förstå att föra gråf-

stickeln i metall, likväl har ett helt annat arbetsfält än denne. Hans arbets-

material är framför allt messingen, men äfven stålet. Upphöjda och fördju-

pade messingsplåtar och stämplar för allahanda ändamål utgå ur hans hän-

der; han lemnar medlen till" de olika prägeltrycken. Fördjupade präglar

af det slag, som så ofta möter oss på bokpermar och etuiarbeten, äro tryckta

med messingsplåtar, på hvilka mönstret är graveradt i upphöjdt arbete.

Det omvända förhållandet eger rum i afseende på det upphöjda eller s.

k. gofrerade trycket, som ofta användes på postpapper, kort, varuetiketter

o. d. antingen helt och hållet i hvitt eller i förbindelse med färg-, guld-

eller bronstryck. De härtill hörande plåtarna utarbetar gravören hufvudsak-

ligen med tillhjelp af hammaren och punsen; i många fall, i synnerhet der

större ytor skola borttagas, gör äfven borrmaskinen god tjenst. Punsarna,

stålstämplar af olika styrka, ha antingen en afrundad slät ända eller en figur

eller en ofta återkommande sirat ingraverad derpå. Vid tryckningen med
sådana plåtar äro särskilda anstalter erforderliga, för att den önskade reliefen

skall erhållas, d. v. s. bilden höja sig lika mycket öfver papperet, som han

ligger fördjupad i metallen. Man lappar för detta ändamål pressens deckel

så, att han i en i början mjuk massa upptager en fullkomligt upphöjd mot-

form till plåten. En sådan mjuk, upptagande yta kan åstadkommas derige-

nom, att man medelst en blandning af klister och krita bildar ett lager af

flera pappersark öfver hvarandra. Först sedan denna massa hunnit torka och

hårdna, företages tryckningen. Det är lätt att inse, att det fuktade papperet,

som skall mottaga trycket, nu af den på detta sätt lappade deckeln indrifves

i plåtens fördjupningar och, äfven sedan det torkat, skall bibehålla det upp-

höjda tryck, det sålunda erhållit. Sedeltryckerierna förses af gravören eller

stämpelskäraren med de så kallade torrstämplarna, som i synnerhet förr

voro mycket konstrikt utarbetade.

Maskinerna. Vi skola nu något närmare inlåta oss på kapitlet om de

mekaniska hjelpmedlen och göra början med pantografen. Han är egent-

ligen ingenting annat än en gammal apparat, hvarmed man kopierar teck-

ningar i olika reduktioner. I denna sin enklaste och äldsta form består han

af fyra rörliga ramstycken, som äro så förbundna med hvarandra och på det

Uppfinningarnas bok. I (u. 2). ^^
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sätt meddela hvarandra sina rörelser, att de särskilda punkterna af deras

längd vid hvarje sådan rörelse tillryggalägga afstånd, som stå i alldeles samma

förhållande till hvarandra. Allt efter som man nu på apparaten anbringar

ett ritstift, skall detta

på ett inunder liggande

pappersblad återgifva

konturerna af en teck-

ning, som man med ett

annat, vid en annan

punkt fäst stift upp-

drager, och återgifva

dem i en skala, som

beror af de båda stif-

tens ställning till hvar-

andra. Apparaten, som

grundar sig på den

geometriska satsen om
trianglarnas likhet, äF

i sin vanliga form till-

räckligt bekant. I sin

högre utbildning, der

han ej är af trä, utan

af metall och utarbe-

tad med den största

omsorg, är han ett särdeles fint instrument, som

nästan i det oändliga kan förminska sina tecknin-

gar, men likväl alltid med den största fullständig-

het återgifver dem till alla deras delar. Det är

egentligen först i denna form, han får namn af

p autograf, ett grekiskt ord, härledt af nåv, allt,

och y()dcpen\ skrifva. För att bevisa, att namnet

ej säger för mycket, behöfva vi endast erinra om
den petersska pantografen, som på 1851 års verlds-

utställning i London väckte ett så stort uppseende

och med hvars tillhjelp man skulle kunna skrifva hela

bibeln på en papperslapp af en qvadrattums yta.

Konstnärerna, i synnerhet litograferna, begagna

stundom pantografen till att öfverflytta konturteck-

ningen på stenen. Men då denna teckning måste

Fig. 573—576. Eeduktion me- vara omvänd, måste man äfven vända om stenen
delst pantografen af en teckning Qch jåta pantografens ritstift verka uppåt, hvar-
till 2~5 -f

ocil g- al den naturliga

storleken. igenom bilden sjelf blir omvänd. Detta sätt att

använda pantografen var dock behäftadt med den olägenheten, att man ej

kunde med ögonen följa stiftets arbete. Genom nyare konstruktioner, af
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livilka Parrots redan 1831 uppfunna är en af de ändamålsenligaste, har

denna brist blifvit afhjelpt. Man kan nu med samma instrument kopiera både

i rät och omvänd riktning och på samma gång efter behag förminska teck-

ningen så väl i båda riktningarna, så att kopian i alla delar blir en trogen

bild af originalet, som blott i den ena. I det senare fallet blir teckningen

antingen omåttligt uppdrifven i höjden eller utdragen på bredden, och då man
dessutom kan ställa en fullständig pantograf så, att han äfven verkställer ut-

dragningen i sned riktning, så att t. ex. alla lodräta linier i kopian visa sig

i lutande ställning, fattar man lätt, hvilken oändlig mångfald af kombinationer

med honom kan åstadkommas. Den matematiska noggranheten af alla teck-

ningens proportioner blir naturligtvis alltid bevarad.

Men ehuru pantografen redan länge varit känd, är det dock först på senaste

tiden, han i denna förbättrade form börjat användas. Man begagnar honom

nu till gravering antingen på etsgrund eller omedelbart i sten eller metall. I

stället för blotta ritstiftet är han i sådana fall försedd med en stål- eller

diamantspets. Man kan äfven gifva pantografen en sammansatt konstruktion,

så att en mängd i rad stående stift utföra samma figur. I denna form vann

instrumentet för några år sedan insteg på tygtryckerierna för gravering af

tryckvalsarna och utträngde här de hittills brukliga moletterna och deras

gravörer. Moletterna äro cylinderformiga stålplattor, på hvilkas yta mönstret

är graveradt i upphöjdt arbete. Pressar man med ett starkt skruftryck en

sådan graverad platta mot en kopparvals och låter båda gå rundt med hvar-

andra, aftrycker sig molettens upphöjda mönster fördjupadt i valsen, och när

dennas hela yta på detta sätt* varit i beröring med moletten, är han färdig

till tryckning. Nu mera öfverdrager man dock valsen med etsgrund och låter

4så pantografen upprita mönstret, hvarefter det etsas. Detta förfaringssätt är

^ej blott mindre kostsamt, utan medgifver äfven en långt större frihet i valet

af mönster. Arbetet med pantografen fordrar dock mycken öfning, då det

gäller att fast och säkert föra stiftet öfver hvart enda streck i det framför lig-

gande originalet, ty det arbetande stiftet kan endast troget eftergöra det före-

gående stiftets rörelser. För skötseln af de maskiner, som vi i det följande

skola beskrifva, fordras dock ingen synnerlig konstfärdighet, endast uppmärk-

samhet, lugn och tålamod, så att, sedan ett arbete blifvit riktigt instäldt, äf-

ven en gosse eller en flicka kan fortsätta det.

Den äldsta hit hörande apparaten är guillocheringsmaskinen, en ur-

sprungligen engelsk uppfinning, som i böljan endast begagnades till utsirande

af urboetter och siifertaflor, dosor och juvelerararbeten, tills han efter många
förändringar äfven togs i boktryckets tjenst. En i långsam kringvridning

befintlig skruf verkar med sin stålspets borrande på den midt emot honom

i lodrät ställning anbragta graveringsplåten. Hela skruflagret kan, som en

•omvänd pendel, utföra rörelser åt sidan. På skrufven är anbragt en patron,

d. v. s. en skifva med tandad, insvängd eller på något annat sätt utskuren

kant. En stålfjäder eller en vigt tränger skrufven ständigt åt ena sidan på
det sätt, att patronen fast ansluter mot ett afrundadt starkt stift. Skruf-
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vens kringvridning har sålunda till följd, att han allt efter patronens anvis-

ning än mera närmar sig stiftet, än mera aflägsnar sig derifrån. Men då nu på
samma gång plåten, som skall graveras, gör en längd- eller kretsrörelse, inses

lätt, att de mångfaldigaste mönster af i hvarandra slingade linier måste på

Fig. 577.
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Fig. 578.

Fig. 579.

Fig. 580.

Alster af guillocherings-, våg- och reliefkopieringsmaskinen.

honom bildas, i synnerhet som maskinen är försedd med inrättningar, hvilka

sätta honom i stånd att utom längd- och kretsrörelser äfven utföra excen-

triska och elliptiska rörelser. En utförligare beskrifning på den invecklade

maskinen kunna vi har ej lemna; vi måste derför nöja oss med att i afbild-
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ningarna på sidorna 676 och 677 jemte alster af reliefkopieringsmaskinen äf-

ven återgifva ett guillocheradt mönster.

Arbetsplåten ligger i nästan alla guillocheringsmaskiner vågrätt på ett

underlag, som medelst en vef är rörligt på skenor. Den rutformigt slipade

stickeln står lodrätt i en tung hylsa, jemte hvilken han medelst en klinka

kan lyftas och åter nedsänkas på plåten. Någon annan rörelse har stickeln

ej. Föres plåten under honom, inskär han en rät linie. Men medelst mikro-

meterskrufvar kan plåten ej blott jemte sitt underlag föras vissa noga be-

Fig. 581. Fig. 582.

Alster af guillocherings-, våg- och. reliefkopieringsmaskinen.

stämda, lika stora längder tvärsöfver, utan äfven på samma sätt vridas om-
kring sin medelpunkt. På detta sätt kunna steg för steg ej blott rätliniga

sirater i allahanda mönster, utan äfven våglinier åstadkommas. Till de

senare höra äfven patroner, så kallade schabloner, men de ha formen af

linialer, som på ena sidan äro försedda med inskärningar och jemte det

på kärran liggande fundamentet fastskrufvade vid maskinen. Fundamentet

livilar på fjädrar, som ständigt trycka det mot patronen; ett dervid fäst stift

ingriper i den senare. När kärran nu vefvas fram öfver patronen, bringas

fundamentet, som uppbär arbetsplåten, i en skakande rörelse och stickeln
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ristar den patronen motsvarande våglinien. Dessa maskiner gå så noggrant^

att, när man utan att ställa om visarna låter plåten gå igenom ett nytt hvarf,

det nya snittet träffar alldeles in med det första. De äro för många ändamål

fullkomligt tillräckliga; men vill man äfven åstadkomma ovala och excentriska

mönster, fordras ännu flera inrättningar.

En af de för allmänheten tidigast bekanta tillämpningarna af den i me-

tall ristande guillocheringsmaskinen var det så kallade congrevetrycket,

som redan länge användts till utsirande af töbakskarduser. Guillocheringen

är här anbragt på ett tvåfärgadt mönster, som åstadkommes på följande sätt.

Den af stilmassa bestående plåten är sammansatt af två delar, som kunna

tagas sönder. Den ena, som lemnar hufvudfärgen, är på de ställen, der den

andra färgen skall synas, genombruten eller urborrad; dessa luckor fyllas med
stycken, som noga passa in deruti. När den öfre ytan af de gjutna, i hvar-

andra fogade styckena är jemnslipad, inristar maskinen derpå sina labyrintiska

linier. Yid tryckningen tagas de särskilda styckena för hvarje afdrag i sär,

invalsas hvart och ett med sin färg och hopsättas derpå å nyo.

I deras användning på koppar- och stålsticket samt litografin är det ar-

bete, maskinerna ha att förrätta, ej så hårdt, då de merendels endast ha att

genomskära en etsgrund eller utföra en lättare gravering, såsom i synnerhet

inom litografin är fallet. Deras skärinstrument är merendels diamantspetsen.

Till sina inrättningar och alster äro de mycket olika; man har sådana ifrån

den enkla maskinen, som endast kan uppdraga räta linier, till »universal-

guillocheringsmaskinen», som kostar ända till 5 000 rdr.

Linieringsmaskinen, på visst sätt daglönaren bland de andra, kan

endast uppdraga räta linier; han begagnas ej blott af koppar- och stålgra-

vören, utan äfven af litografen och träsnidaren, hufvudsakligen till frambrin-

gande af lufttoner och skuggningar i allmänhet. Den ene förser honom med
en fin stickel, den andre med en stål- eller diamantspets. Linieringsmaski-

nen har en metallinial, utmed hvilken den af vefven dragna stickeln glider.

Afbrott i linierna åstadkommas derigenom, att stickeln upplyftes, inom sten-

trycket äfven derigenom, att de ställen, som skola lemnas tomma, öfverdragas

med gummi, hvilket, sedan det torkat, hindrar spetsen att lemna något spår

efter sig. Sedan en linie blifvit uppdragen, föres stickeln med upplyft spets

tillbaka, hvarefter linialen skrufvas ett steg längre fram och en ny linie

dragés. För att linierna skola blifva fullkomligt parallela, måste linialen

vara försedd med två ställskrufvar, en i hvardera ändan; de kringvridas dock

ej hvar och en för sig, utan båda på samma gång, då de sluta med skifvor,

som genom en ändlös metallkedja äro hopkopplade med hvarandra. Tänker

man sig linieringsmaskinen så inrättad, att patronerna i form af svängda

linialer eller små hjul, som tvinga stickeln till afvikningar åt sidan, kunna

inpassas deri, har man vågmaskinen, hvars verksamhet åter kan stegras

och mångfaldigas derigenom, att arbetsplåten hvilar på en roterande skifva>

sålunda äfven kan förändra sitt läge, och linien alltså blir en produkt af två

rörelser.
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Ytterligare till-

satser, som göra

maskinen allt me-

ra invecklad och

dyr, kunna vara

:

o v al verket, en

inrättning till

åstadkommande af

snäcklinier eller

spiraler, inrättnin-

gar för frambrin-

gande af allahanda

excentriska rörel-

ser och slutligen

en apparat till

kopiering i re-

lief. Naturligtvis

kunna ej alla dessa

maskindelar på en

gång vara i verk-

samhet; den, som

ej för tillfället be-

höfves, afkopplas

eller borttages helt

och hållet.

Så förvånande

än guillocherings-

maskinens alster

kunna vara, för-

mår dock relief-

kopieringsma-
skinen, ehuru till

principen mycket

enkel, åstadkom-

ma ännu mera öf-

verraskande saker.

Han är en uppfin-

ning af fransman-

nen Colas och an-

vändes länge blott

för sitt särskilda

ändamål, medan

han nu är så in-

rättad, att han ef-



680 TILLVERKNINGEN AF VÄRDEPAPPER.

ter utvexling af vissa delar äfven kan användas till våg- och guillocherings-

maskin. Båda öfverensstämma nämligen i sin allmänna inrättning och be-

handling. Det egendomliga hos reliefmaskinen ligger i den dervid använda

patronen och den deraf beroende anordningen för stickelns förande. Som pa-

tron tjenstgör nämligen här sjelfva föremålet, som skall afbildas, och dertill

låter hvarje i låg relief hållen bild begagna sig. I första rummet användes

härtill mynt och medaljer; men maskinens gagn för litografen och stålstic-

karen utvidgades snart, då konstnärer slogo sig på den specialiteten att för-

färdiga ett rikt urval af allahanda praktiskt användbara ornament, hvaraf

kopior, ämnade till afsalu, sedan togos. Saken tillgår på följande satt. Den
egentlige konstnären behöfver alls icke utarbeta sin relief i metall, utan före-

drar att utföra honom i en vaxmassa; galvanoplastikern mottager detta ori-

ginal, gör det ledande och fäller deröfver en kopparform, som blir matris till

så många andra fällningar, man behagar. Dessa fällningar, som utgöra full-

komligt trogna kopior af originalet, äro den till salu hållna varan.

För konstnären vid reliefkopieringsmaskinen bildar nu en på detta eller

annat sätt åstadkommen reliefbild originalet eller patronen. Han fäster ho-

nom på ett bestämdt ställe å sin maskin och börjar så vefva. Den rörliga

delen, stickeiför ar en eller släden, har på den sida, der han går öfver

patronen, ett stålstift med afrundad spets; detta glider, alldeles som panto-

grafens ledningsstift, fram öfver originalet, intränger i dess fördjupningar och

höjer sig åter, när en upphöjning skall öfverstigas. På detta sätt öfverfares

småningom hela originalet. Stiftets fallande och stigande rörelser hafva emel-

lertid genom ett sinnrikt maskineri öfverflyttat sig på ett annat, äfvenledes

vid släden fäst, i en diamantspets utlöpande stift, som raderande eller grave-

rande går fram öfver en sten eller en metallplåt. Men detta senare stift kan

endast arbeta i samma plan, och om något stigande och fallande kan här ej

bli fråga. Rörelserna blifva derföi\ och detta utgör det egendomliga i ma-
skinen, genom ledade häfstänger så omsatta, att graveringsstiftet genom

en afvikning åt sidan återger hvarje af ledningsstiftets stigande rörelser. En
upprätt stående båge, som beskrifves af det senare, återgifves således på plå-

ten af en liggande, eller, med andra ord, ledningsstiftet beskrifver idel pro-

filer af föremålet, medan graveringsstiftet lägger ned dem i ett horisontal-

plan. Härutaf uppstå nu dessa egendomliga gravyrer, som i aftryck med en

så förvillande trohet efterhärma ett reliefmönster och ej sällan förekomma, då

icke blott på många sedeltryck vissa partier äro utförda med denna maskin,

utan äfven på räkningar, priskuranter o. s. v. afbildningar af prismedaljer

äro på detta sätt anbragta. De på sidorna 676 och 677 meddelade exemplen

visa, att dessa gravyrer genom galvanoplastisk kopiering äfven kunna göras

tillgängliga för boktrycket.

Den enkla reliefmaskinen kan endast lemna kopior af samma storlek som

originalet, då båda stiften alltid genomlöpa samma väglängd. Man har dock

maskiner, som kunna åstadkomma vida mera. Den i fig. 586 afbildade ma-

skinen af B. D ondo rf i Frankfurt, som tillika kan tjenstgöra som linierings-,
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våg- och guillocheringsmaskin, lemnar reliefkopior, som ej blott efter behag

kunna förminskas ända till en åttondedel af den ursprungliga storleken, utan

äfven ända till åtta gånger förstoras. Men utom det att de lemna valet fritt

i afseende på storlek, kunna äfven dessa maskiner återgifva mönstret på ett

annat, från originalet afvikande sätt, i det de antingen draga ut det på bred-

den och trycka ihop det på höjden eller tvärtom. Genom sin användning för

sa olika ändamål får nu maskinen så många organ, hvilka den enkla maskinen

saknar, t. ex. den till förstoring och förminskning medverkande pantografen

J", och blir med ett ord så invecklad, att vi här måste afstå från en närmare
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beskrifning och inskränka oss till en allmän öfversigt. A är maskinens på
två skenor glidande släde, B det med en vef försedda, i de kuggtandade ske-

norna ingripande drifhjulet, hvarmedelst släden med sina tillhörande delar föres

fram och tillbaka. C är slädens förbindande tvärstycke, ett starkt prisma,

som uppbär en flyttbar sadel, hvarvid alla de arbetande delarna, sålunda de

båda stiftförarna med den mellanliggande häfstångsmekanismen, äro fästa.

Under D ligger den genomgående mikrometerskrufven med spärrhjulet; n är

det originalet öfverfarande kopieringsstiftet, p det graverande stiftet, hvar-

under man således har att tänka sig stenen eller metallplåten liggande. Båda
stiften kunna, såsom vid p synes, genom vigt och motvigt efter behag be-

lastas eller lättas, allt efter som tryckets reglering fordrar. På alla maskiner

lyfta sig stiften af sig sjelfva, när släden skall vända om, gå utan att beröra

mönstret och plåten tillbaka och sänka sig derefter på nytt. H är botten-

plattan med det dervid fästa originalet. På de vanliga maskinerna är hon

fullkomligt orörlig, men på den i fig. 586 afbildade låter hon skjuta sig af

och an i skenor och får, när mönstret skall förminskas eller förstoras, sin

särskilda, noga afmätta hastighet i rörelse, så att hon vid förstoringar följer

stiftet åt, vid förminskningar deremot går åt motsatt håll och derigenom låter

stickeln glida öfver en större eller mindre del af sin yta.

Tillverkningen af värdepapper. Sedan vi nu tagit i närmare betrak-

tande alla de konstmedel, som användas till frambringande af värdepapper,

komma vi till saken sjelf. Hon skall nu mera också bli lättare att förstå.

Till värdepapperen, för så vidt de åstadkommas med tillhjelp af de mångfal-

digande konsterna, hör först och främst det af stater, städer, banker m. m.

utgifna pappersmyntet, vidare aktier, stats- och andra obligationer med deras

kuponger samt slutligen postfrimärkena.

Vid tillverkningen af pappersmynt, banknoter o. d. är det hufvudsakligen

två omständigheter, hvarpå man noga måste fästa afseende. Först och främst

måste alstret ha en sådan teknisk fulländning, att efterapning blir så godt

som omöjlig, och för det andra måste alla de utgifna oförfalskade sedlarna af

samma valör vara på håret lika. I båda dessa hänseenden har man nu mera

att förfoga öfver långt flera hjelpmedel än förr. Förr trodde man sig för-

svåra efterapningen genom att anbringa en hel hop figurer och snirklar på
sedlarna, men skg sig oupphörligt bedragen. Man förbisåg, att ett öfverlastadt

mönster är lättare att efterapa, emedan den stora allmänheten lätt låter be-

draga sig af likheten i det hela utan att bekymra sig om de många små en-

skildheterna, helst dessa äfven på fullkomligt oförfalskade sedlar aldrig äro fullt

lika. Man har nu beträdt en alldeles motsatt väg; de nyare sedlarna ha en

mera enkel karakter, men utföras dels af dyrbara maskiner, dels för hand af

de utmärktaste konstnärer i stålstick, gravyr och stämpelsnideri, och just

häri måste den största säkerheten mot efterapning ligga; ty den, som kan

åstadkomma så utmärkta saker i någon af dessa konstgrenar — efteraparen
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måste kunna det i flera — är i våra dagar så eftersökt och väl betald, att

han ej känner sig frestad att tillgripa förfalskarens usla handtering.

Sedelfabrikationen börjar med tillverkningen af det papper, som skall

användas dertill, ty äfven detta måste utmärka sig genom vissa egendomlig-

heter, som försvåra efterapning. Härom kan dock ej synnerligt mera sägas,

än hvad vi redan känna från kapitlet om papperstillverkningen i allmänhet, ty

de egendomligheter, som här tillkomma, behandlas merendels som fabrikshem-

lighet. Papperet formas arkvis för hand och består till sin hufvudmassa af

hampa. Man tror derför äfven vanligen, att det är af hampan sedelpapperet

får sin större fasthet och andra utmärkande egenskaper. Emellertid skall

efter tillförlitliga uppgifter papperet i de engelska banknoterna bestå af linne

och bomull, likväl ej af lump, utan af nytt tyg, och detta papper, som, oak-

tadt sin stora tunnhet och genomskinlighet, är ytterst fast och utmärker sig

genom en egendomlig klang, har befunnits så förträffligt, att banken deri ser

sitt säkraste skydd och att, sedan det började användas, förfalskningar knapt

mera förekommo, tills bedragarna funno tillfälle att ur bankens egna förråd

stjäla ett parti blanketter, som de försågo med en så väl gjord gravyr, att

banken sjelf ej förmådde skilja vän från fiende.

Hvarje sedel är alltid försedd med en vattenstämpel, hvilken, som van-

ligt, åstadkommes derigenom, att stämpelns bokstäfver, siffror m. m. inflätas i

formens trådnätsbotten. På inånga sedelpapperssorter ha dock dessa figurer så

skarpa ränder, att de måste ha åstadkommits medelst något annat förfarande.

På en del fabriker skall man, för att gifva vattenstämpeln en skarpare ut-

bildning, taga lufttrycket till hjelp; pappersformen lägges nämligen för ett

Ögonblick på en suglåda af det slag, hvarmed vi vid beskrifningen af pappers-

maskinen gjorde bekantskap. Naturligtvis syseisätta sig endast några få bruk

med denna gren af papperstillverkningen, och här i Sverige är riksbankens

pappersbruk vid Tumba det enda, der tillverkning af sedelpapper eger rum.

Det på detta sätt åstadkomna papperet får nu genom en samverkan af

flera grafiska konster en sådan utstyrsel, att det ej blott erbjuder ett för ögat

behagligt yttre, utan äfven gör en efterapning så svår som möjligt. Stålstic-

ket lemnar figurerna, träsnittet det kraftigare ornamentet, boktrycket skriften

o. s. v.; litografins biträde anlitas deremot mera sällan. Till ingravering af

ornament och skrift af mikroskopisk finhet användes nu mera pantografen,

medan förr allt sådant måste raderas för hand och med tillhjelp af lup. Den

större skriften intryckes vanligen sist på typografiskt sätt, så framt hon ej

redan, såsom med de sirade hufvudraderna är fallet, blifvit af skriftgravören

anbragt på stål- eller kopparplåten. Stundom finner man äfven en sedelsort för-

sedd med en så kallad torrstämpel, som anbringas med en särskild stämpelpress

och om hvilken det samma gäller, som förut blifvit sagdt om prägeltrycket.

Den sista operationen, sedlarnas numrering och förseende med namn-
underskrifter, skedde förr för hand med bläck och penna af vissa bankens

tjenstemän. Nu mera användes sällan skrifbläcket; ett troget facsimile af

namnteckningen ingraveras på tryckplåten, och nu reringen ombesörjes af
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numrerings mas kin en. Denna, äfven för många andra ändamål nyttiga

maskin är en liten tryckpress, som, i likhet med maskinpressen, har en sjelf-

verkande apparat och i hvilken numren efter hvarje aftryck ändra sig sjelfva.

Siffrorna 1—9 jemte noll äro der stjernformigt anbragta på ringar, som vrida

sig omkring en orörlig axel och aftryckas på den ofvanför i pressdeckeln lig-

gande sedeln, allt efter som den kapsel, hvari siffrorna befinna sig, blir vid

ringens rotation vänd lodrätt uppåt. Hvarje talserie har sin särskilda ring.

En sådan maskin trycker minst till 999, hvarefter en etta sättes framför, som,

sedan tryckningen hunnit till 1999, utbytes mot en tvåa o. s. v. Man har nu

mera numreringsmaskiner, som äro så inrättade, att de kunna insättas i van-

liga tryckpressar, äfven maskinpressar. Numreringsmaskiner finnas dessutom

af en så förminskad storlek, att de se ut som en handstämpel.

Under de senaste årtiondena, sedan den af jernvägarna och ångbåtarna

framkallade internationela trafiken medfört en hittills okänd stegring i varu-

omsättningen och på samma gång i otrolig grad ökat behofvet af lätt flytt-

bara betalningsmedel, har tillverkningen af värdepapper fått en fabriksmäs-

sig utveckling. Pappersmyntet blef en ren nödvändighet; hade än guldet

kunnat fås i tillräcklig myckenhet, skulle det dock för sin tyngds skull ej

kunnat blifva det enda betalningsmedlet. Dertill kommo ytterligare de mång-
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ela företagen, de
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gos af stater
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de mandat territorial

Fig. 588. Ett »mandat» från första franska revolutionen.

vi slutligen till detta område äfven brefmärkena, som i sjelfva verket ej äro

någonting annat än penningar, kunna vi lätt föreställa oss, att åstadkomman-

det af alla dessa olika slag af värdepapper måste taga betydande krafter i

anspråk och att med de hjelpmedel, som typografin för hundra, ja, blott för

femtio år sedan erbjöd, behofvet endast på ett högst otillfredsställande sätt

skulle kunnat fyllas. »Assignaterna öfversvämmade landet», heter det i be-

rättelserna från den första franska revolutionen, och likväl, huru försvinnande

litet var ej deras antal i jemförelse med de nu cirkulerande papperspennin^

garnas! Jemför man dessutom det sätt, hvarpå de voro utförda, med hvad

nutiden i samma väg mäktar åstadkomma, skall man nödgas tillstå, att qva-

liteten undergått en ej mindre förändring än qvantiteten, ty det äldre pappers-

myntet höjde sig i sin yttre utstyrsel mycket litet öfver den, fig. 588 utvisar.

Denna afbildning är äfven märklig derigenom, att hon utgör ett facsimile af

ett »mandat», en af de anvisningar, som franska nationalförsamlingen lofvade

infria mot tretiondedelen af det belopp, hvarå assignaterna lydde.
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Men om sedelmyntets skönhet kan först i tredje rummet blifva fråga.

I första rummet kommer svårigheten att efterapa det, i det andra dess

varaktighet. Till dessa tre fordringar kommer i många fall äfven dess

billighet. De vackraste aftrycken gifva koppar- och stålsticksplåtar, eme-

dan konstnären i dessa metaller har de bästa och tacksammaste medlen för

utförandet af sin teckning. Koppar- och stålplåtarna ha dessutom äfven den

fördelen, att hvarje särskildt aftryck verkställes för hand,"livarvid de felaktig-

heter, som möjligen kunna uppstå, blifva lättare att upptäcka och afhjelpa.

Men på samma gång arbetet sålunda blir långsammare, blir det äfven dyrare.

För att nu med skönhet och den noggranhet i utförandet, hvaraf oefteraplig-

heten hufvudsakligen beror, förena billighet i tillverkningskostnad, och då de

metoder, som användas för frambringande af koppar- och stålsticksplåtar, ej

låta omedelbart använda sig för åstadkommande af plåtar för boktryckspressen,

har man genom vissa processer sökt mångfaldiga originalplåten och derigenom

skaffat sig kopior, som kunna tryckas på den snabbare och billigare arbe-

tande maskinpressen.

Gieseeke & Devrients typografiska institut för tillverkning af värde-

papper. Dessa metoder att förvandla koppartrycksplåtar till plåtar för bok-

tryck ha i synnerhet af den redan flera gånger nämda firman Gieseeke &
Devrient i Leipzig blifvit utbildade och bragta till en hög grad af fulländ-

ning. Hvad som här med maskiner kan åstadkommas, är i sanning för-

vånande. Men för att göra oss förtrogna med det härvid använda förfa-

ringssättet vilja vi aflägga ett besök i den berömda anstalten sjelf och der

med en af dess chefer till vägvisare företaga en vandring genom hela laby-

rinten af salar, atelierer, magasin, verkstäder, der med den största beredvil-

lighet visas oss sedlar och andra värdepapper af alla valörer, i alla utveck-

lingsskeden, de här ha att genomlöpa, innan de som penningar anträda sin

ödesdigra färd genom menniskors händer och sinnen. Vi lära här känna me-

toderna för deras förvandling och förfaringssätten dervid, för så vidt de ej

äro anstaltens eller någon der anstäld konstnärs hemlighet. Vi sluta oss un-

der vår vandring till papperet och följa det ifrån dess ursprungliga tillstånd,

d. v. s. sådant det utgår från pappersfabriken, till det fullfärdiga skick det

har, då det som mynt lemnar Gieseeke & Devrients officin.

Som vi veta, användes till pappersmynt hufvudsakligen det för sin fast-

het utmärkta hamppapperet. Skilde det sig också ej redan genom sin inre

beskaffenhet från det vanliga tryckpapperet, skulle den ytterliga omsorg, som
här oupphörligt egnas det, säga oss, att det är bestämdt till någonting högre.

Det kommer ej, som annat papper, från fabriken i packor, utan i väl tillslutna

lådor, som under officiel kontroll redan vid bruket blifvit räknade, inpackade

och förseglade, och när de öppnas och deras innehåll Öfvertages af tryc-

keriet, sker äfven detta i närvaro af dertill förordnade tjenstemän, som

skola tillse, att ingen blankett för mycket eller för litet öfveiiemnas eller

mottages. Ofver resultatet af räkningen föres ett protokoll, i stället hvar-
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för man dock mycket väl skulle kunna begagna ett en gång för alla tryckt

skema, ty, oaktadt många millioner ark varit underkastade denna kontroll,

har det dock ännu aldrig händt, att någon felräkning ens
J på ett enda ark

blifvit anmärkt.

Den första operation, som företages med papperet, är en kemisk och har

till ändamål att gifva det en större fasthet. Såsom vi redan i afdelningen

om papperstillverkningen sett, har svafvelsyra den inverkan på fibrerna i den

filtartade pappersmassan, att de förbinda sig fastare med hvarandra och blifva

svårare att sönderslita. Huru vida den alldeles förvånande fasthet, som det

efter denna metod behandlade papperet eger, åstadkommes på detta eller

något annat sätt, denna hemlighet är det oss omöjligt att förråda af det

enkla skäl, att vi ej sjelfva känna henne. Detta förfarande är ett af dem, som

vår artige vägvisare med lätt förklarlig fåordighet halkar förbi, och allt, hvad

vi derutaf se, är endast de i stora luftiga rum till torkning upphängda ark,

som nyss kommit ur »badet».

Vi vilja på en stund lemna dem här och under tiden se oss omkring i

de lokaler, der de för plåtarnas frambringande nödiga konstnärliga och me-

kaniska faktorerna äro i verksamhet. Vi inträda i en lång rad af större och

mindre rum och salar; i den ena sitta litografer, i den andra träsnidare, i

den tredje tecknare, som rita mönster, etiketter m. m. af det mångfaldigaste

slag, bestämda för jordens alla nationer.

Pantografen, hvars arbete vi i ett af dessa rum kunna följa, är anförtrodd

åt en särskild konstnär, ur hvars händer dessa plåtar framgå, hvilkas aftryck

måste förblifva en gåta för hvarje oinvigd. Till exempel välja vi det första

bästa, vi finna i vår plånbok: en kunglig sachsisk femthalerssedel. På bak-

sidan visar denna sedel en färglagd grund, den så kallade plainen, hvilken

vid närmare betraktande visar sig utgöra ett i de finaste linier hållet mön-

ster, som med blå färg är tryckt på papperets hvita botten. Men mönstret

sjelft består af idel små, oupphörligt upprepade motiv: en sexuddig stjerna,

omslutande en hvit, på blå botten anbragt romersk V, samt etteomkring stjer-

nan draget kretsformigt band, som i gotiska bokstäfver bär inskriften: »Kö-

niglich Sächs. Kassenbillet».

Den yttersta kretsen af detta band har en diameter af omkring två och

en half linier, och detta lilla cirkelformiga motiv är så ordnadt i horisontala

och vertikala rader, att fyra och fyra af dessa kretsar tillsammans bilda en

grupp, i hvars midt befinner sig ett fyrkantigt rum, hvars inre, liksom stjer-

nan och bandet, är utfyldt ; med fina ornament. Dessa linier, stjernor, kret-

sar, bokstäfver, kors m. m. fylla hela sidan och upprepas med en sådan nog-

granhet, att ej ens den skarpaste mikroskopiska undersökning och mätning

förmår upptäcka något slags afvikelse. Och likväl är alltsammans tryckt med
en enda kopparplåt, och i denna kopparplåt måste nu hvart och ett af de

särskilda motiven med radernålen ingraveras. Att göra detta på fri hand

vore omöjligt, men med pantografens tillhjelp är det icke blott möjligt, utan

fordrar äfven, utom fin känsel i handen, omsorg och tålamod, ingen annan
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konstfärdighet än en noggrann kännedom om den tecknande apparaten och

hans ändamålsenliga behandling.
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För sådana arbeten fordras visserligen en pantograf af den mest fullän-

dade konstruktion. Men är han en sådan, verkställer han också så godt som

af sig sjelf och ensam reduktionen och transporteringen af den honom i för-

storad skala förelagda teckningen. Detta sker, som vi förut visat, derigenom,

att ett stift föres öfver teckningen i alla hennes linier. En nål inraderar

dem genast på den underliggande kopparplåten, och när på detta sätt ett

mönster är färdigt, föres det af en mekanism så långt åt sidan, som det är

bredt, så att ett nytt ställe af plåten kommer under nålen och ett nytt upp-

repande af mönstret börjar, alldeles der det förra slutade.

Vända vi om den ännu framför oss liggande sachsiska femthalerssedeln,

se vi på hans framsida i det brungula undertrycket ett verk af slingmaskinen

(en fullkomnad vågmaskin), i midtpartiet pantografarbete och i de båda me-
daljongartade qvinnohufvudena ett typografiskt alster, som åstadkommits me-
delst reliefkopieringsmaskinen. I samband med omnämnandet af denna ma-
skin måste vi fästa uppmärksamheten på ett for Giesecke & Devrients institut

egendomligt förfarande, som består deruti, att det låter relieferna framträda

ljusa på mörk botten. Detta är ett af de många af denna firma uppfunna

skyddsmedlen mot efterapning, emedan det ej låter utföra sig med de vanliga

reliefkopieringsmaskinerna, som anbringa reliefen i samma färg som bottnen,

och sålunda till och med för en förfalskare, som vore i besittning af en relief-

kopieringsmaskin och de dertill erforderliga patronerna, skulle göra utförandet

af denna del af plåten omöjligt.

Förbi de mångfaldiga graveringsmaskinerna komma vi slutligen till kop-

parstickaren, som med grafstickeln och radernålen utför de delar af tecknin-

gen, som med mekaniska hjelpmedel ej kunna eller ens dermed böra åstad-

kommas, emedan i kopparstickets egendomlighet just ligger ett nytt hinder,

som betydligt försvårar en efterapning. Ett med konstnärlig fulländning ut-

fördt koppar- eller stålstick är måhända bland det allra svåraste att efterapa;

derför äro äfven de amerikanska, franska, ryska, österrikiska och engelska

värdepapperen företrädesvis utförda i stålstick. Förfarandet har dock sina

olägenheter så väl som fördelar, och en af de förra är de stora kostnaderna.

Efterapningen kan äfven förete mycket olika grader af fullkomlignet, och en

sedel, hvari kännarens öga genast upptäcker ett alster af förfalskningskonsten,

kan för den stora mängdens mindre öfvade blickar synas äkta. I detta af-

seende erbjuder hvarken koppar- eller stålsticket allena tillräcklig säkerhet.

För den matematiska regelbundenheten deremot skärper sig det oöfvade ögat

hastigare än för det högsta konstnärskapets mera estetiska finesser, och det

är af denna orsak, man äfven tar till hjelp maskinerna, hvilka dessutom er-

bjuda den fördelen, att de med jemförelsevis liten kostnad åstadkomma

smakfulla arbeten. Att helt och hållet göra sig oberoende af kopparsticket

är dock ej meningen, och särskilda delar af kopparplåten bearbetas alltid

med stickeln.

Den på detta sätt sammansatta plåten tjenar nu till tryckform för den

ena af sedelns båda sidor. Men då en kopparplåt endast kan gifva ett in-

Uppfinningarnas buk. I (u. 2). , 44
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skränkt antal afdrag och teckningen efter två eller tre tusen sådana förlorar

sin skärpa samt en omgravering ej heller gerna låter sig göra, emedan hon ej

ger tillräcklig trygghet för, att de senare afdragen skola fullkomligt likna de

redan gjorda, måste man afstå från att begagna den graverade plåten till tryck-

form och medelst galvanoplastisk utfällning skaffa sig ett för upplagans stor-

lek tillräckligt antal elektrotyper.

Det förfarande, man härvid använder, ha vi redan förut i korthet skildrat.

Arbetet verkställes här i en särskild atelier, belägen i rad med de rum,

der de beslägtade och med kopparplåtarnas galvanoplastiska framställning nära

sammanhängande klicheringsarbetena försiggå.

De galvaniskt utfälda plåtarna, som man kan skaffa sig i huru stort

antal som helst, kunna dock, som vi likaledes sett, underkastas ännu en an-

nan behandling, som i hög grad ökar deras varaktighet. Det är förstål-

ningen, medelst hvilken de kunna fås att med full skärpa gifva ända till

6000 afdrag. Har slutligen den ytterst fina stålhinnan, som ger deras yta

en silfverglans, blifvit afnött, så att kopparns röda färg börjar sticka fram,

borttages hon med dertill lämpliga medel och en ny anbringas i stället. Så-

lunda behandlade plåtar ha med sorgfällig ans kunnat lemna 20 till 30 tusen

goda afdrag.

Den, som noga betraktat de i omlopp varande sedlarna, skall ha iakttagit,

att på många af derii kanten ej företer något jemnt snitt, utan en mer eller

mindre ojemn beskaffenhet, alldeles som på det för hand formade papperet.

Sådana sedlar äro i sjelfva verket tryckta på hela blad, som vid tillverkningen

erhållit det format, de ega. Hvar och en af dem är tryckt särskildt för sig,

och man har ej vid deras tryckning kunnat begagna sig af de fördelar, som

föreningen af flera plåtar till en enda tryckform erbjuder. Andra sedlar åter

ha en sådan råkant endast på högra och venstra sidan; de äro nämligen

tryckta på blad, som äfvenledes endast ha en sidas bredd, men på längden

blifvit skurna i flera stycken.

Antaga vi nu, att formarna till sedelns båda sidor, om han nämligen har

tryck äfven på baksidan, äro färdiga, vända vi om och ansluta oss på nytt

till det under tiden torkade papperet, som vi lemnade i det kemiska badet,

der det skulle erhålla sin större fasthet. Vi beträda i sällskap dermed ett

alldeles nytt, från de öfriga lokalerna fullkomligt afskildt område, som endast

på vår vägvisares befallning öppnas för oss. Hit in stjäl sig ingen främmande

blick; de jernbeslagna dörrarna äro alltid stängda. Endast de pålitligaste ar-

betarna äro här anstälda. I spetsen för hvarje afdelning står en faktor, som

får sig papperet ark för ark tillräknadt och dagligen måste förnya sin genom-

räkning, utom de kontroller, som ega rum, hvar gång arbetet inträder i ett

nytt skede och andra händer öfvertaga fortsättningen.

Först erhålla blanketterna ett vanligen färglagdt undertryck i bok-

tryckspressen, antingen på båda sidorna eller blott på den ena. Det visar

vanligen ett fint mönster, som medelst maskin först blifvit ingraveradt på en

kopparplåt och derifrån genom ett egendomligt förfarande, som hålles hem-
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ligt, öfverfördt på en annan plåt, som visar mönstret upphöjdt och kan an-

vändas i boktryckspress. Detta undertryck är särdeles vigtigt som hin-

der mot förfalskning, emedan mönstret svårligen kan genom teckning efter-

göras, men fotografin, på samma gång hon ej vet af något hinder i fråga om

återgifvande af teckningen, likväl genom den egendomliga verkningen af den

särskildt för ändamålet valda tryckfärgen skulle åstadkomma helt andra effek-

ter än dem, förfalskaren beräknat. Ö erfor begagnar man också på aktiebref,

kuponger och dylika papper endast en sådan kemisk färgton, som har sär-

skilda fotografiska egenskaper, hvilkas frånvaro genast skulle förråda pappe-

rets falska beskaffenhet. Sedan färgundertrycket sålunda är anbragt, under-

kastas blanketterna en följd af olika tryckmetoder. Ett antal pressar påtrycka

den svarta färgen, andra arbeta i grönt, en tredje afdelning i blått eller rödt

o. s. v. Afven tvåfärgsmaskiner äro i verksamhet, och vi ha sett dessa se-

nare utföra tryck af två färger, som till tonen omöjligt kunde skiljas från

hvarandra. »Hvad är ändamålet härmed?» Liksom med nästan allt, som i

denna afdelning föregår, att omöjliggöra efterapning. Ty om också dessa

båda färger vid första anblicken förefalla alldeles lika, "skall dock den invigde

genast kunna uppvisa skilnaden och utan svårighet upptäcka förfalskningen,

hvars upphofsman ej känt till den kemiska sammansättningen, hvilken natur-

ligtvis hålles hemlig.

De flesta af dessa tryck utföras på maskinpressen, och det är också en-

dast på detta sätt, som det är möjligt att hastigt åstadkomma dessa million-

tals exemplar, af hvilka hvart och ett ofta tio särskilda gånger och derutöfver

har att passera pressarna, utom alla de andra -operationerna, det har att ge-

nomgå. Det oaktadt tryckas dock vissa delar, i synnerhet figurrika pryd-

nader, på handpress. I koppartryckssalen äro ej mindre än tretio sådana pres-

sar i full verksamhet, och lika många eger anstalten dessutom i reserv, hvilka

vid förefallande behof genast kunna sättas i gång. Deras stora antal förkla-

ras af den jemförelsevis stora långsamhet, hvarmed de arbeta och som är en

nödvändig följd af den lappning, som oupphörligt måste företagas med dec-

keln. En maskinpress ger två till tre tusen afdrag på samma tid, hvarunder

-en skicklig koppartryckare endast förmår åstadkomma hundra.

Det sista af de tryckarbeten, som företagas med värdepapperen, är num-
reringen. De härtill använda maskinerna befinna sig i ett särskildt rum;

åtta, alla af olika konstruktion, voro vid vårt besök i verksamhet. På flera

af dem, i synnerhet sådana som trycka den fortlöpande nummerföljden med
ord, såsom på aktiebref är fallet, sker ombytet efter hvarje tryck med han-

den; siffernumreringsmaskinerna deremot besörja sjelfva detta arbete. För

att ej behöfva trycka blott ett nummer i sönder äro några af dessa maski-

ner så inrättade, att på dem fyra, sex till åtta sådana små numreringsap-

parater äro anbragta bredvid hvarandra på noga beräknade afstånd. Alla

trycka samma enheter och tiotal; endast hundratalen äro olika, så att, när

t. ex. fyra apparater äro i verksamhet, den första börjar med 1, den andra

med 101, den tredje med 201, den fjerde med 301. Sedan hvarje apparat
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verkstält hundra tryck, företages en omställning af den samma, i följd hvaraf

apparaten 1 börjar med 401, apparaten 2 med 501, apparaten 3 med 601

och apparaten 4 med 701. När på middagarna eller aftnarna arbetet vid

numreringsmaskinerna afbrytes, förseglas de, och endast den kontrollerande

tjensteman, som anbragt förseglingen, får åter borttaga henne. Samma stränga

uppsigt utöfvas äfven öfver den handnumreringsmaskin, som här finnes för

att bättra misslyckade exemplar. Ty då maskinerna, sedan de en gång blif-

vit stälda, ej få stannas för att upphjelpa ett sådant utskottsexemplar, har

man för dylika fall en särskild maskin, på hvilken dessa nummer omtryckas.

Från numreringsmaskinen komma värdepapperen i satinerpressarna, der

de glättas, och slutligen, så framt det ej särskildt är meningen, att de skola

ha råkant, i en skärmaskin, der de åtskiljas och göras fullkomligt lika stora.

De räknas nu, inläggas i paket om hundra eller tusen stycken och förvaras

till afsändningen i stora jernkistor.

Alla de rum, der dessa mångfaldiga arbeten med värdepapperen före-

gå, ligga innanför hvarandra i en särskild flygel af den stora bygnaden,

som utom tillverkningen af värdepapper äfven innesluter en stor mängd andra

tryckarter. I denna flygel finnes äfven ett rum för de kontrollerande tjenste-

man, som förr å beställarens vägnar öfvervakade sedeltrycket. Nu mera sker

detta endast undantagsvis. Den oupphörliga kontroll, som anstalten sjelf ut-

öfvar öfver alla grenar af tillverkningen, har gjort detta försigtighetsmått

öfverflödigt, och nu mera är det endast vid mottagandet af papperet samt

de färdiga sedlarnas afleverering, som ombud för beställaren eller en notarie

är närvarande. Hvar och en, som haft tillfälle att göra sig närmare bekant

med inrättningen af detta invecklade maskinen, skall också lätt fatta, huru

det är möjligt att dagligen tillverka millioner i värdepapper, utan att af den

talrika arbetspersonalen begås ett fel eller ett underslef, som ej upptäckes

och rättas, innan upphofsmannen lemnat arbetslokalen. Den i detta hänseende

intressantaste delen af fabriken är den, dit de färdiga värdepapperen före af-

lemnandet sammanströmma. Här tronar, så att säga, hela afdelningens sam-
vete, och här göres ingenting annat än revideras och räknas. Sedan firman

Giesecke & Devrient började sin tillverkning af värdepapper, har den man,

som förestår denna kontrollbyrå, sett millioner sedlar, banknoter, aktiebref,

kuponger, obligationer, hvilkas värde kan uppskattas i milliarder, gå genom

sina händer, men ännu aldrig har något misstag eller någon felräkning blif-

vit begången.

Slut på första bandet.
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